
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 8/2016 
Caràcter: ordinari 
Data:  25 de novembre de 2016 
Horari:  de 21.00 a  22.30 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 
Sara Alarcón i Postils (ERC) 
Antoni Carralero i Ruiz (ERC) 
Yasmina Valderrama i Ramallo (PSC) 
Marc Barbens i Casals (PDeCAT) 
Isabel Pérez i Martínez (PDeCAT) 
Xavier Torres i Romero (PDeCAT) 
Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP) 
Octavi Esteve i Armengol (ApS-CUP) 
Actuant de secretari Òscar Campos i Planes 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 L’alcalde dona la benvinguda al Ple a tots els regidors i regidores presents. 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
L’alcalde demana si hi ha alguna esmena a les actes que es porten a la consideració del Ple. 
 
En primer lloc, i en referència a l’acta núm. 6/2016 de 30 de setembre de 2016, pren la paraula 
el portaveu del grup municipal d’Alternativa per Solsona-CUP, Òscar Garcia, i comenta que  a 
la pàgina 11, paràgraf 6, allà on diu “Comenta que ha parlat amb quatre veïns de la zona...”, 
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ha de dir-hi “Comenta que ha parlat amb quatre membres de la Junta de Veïns per evitar 
malentesos”. 
 
En relació a la mateixa acta, intervé l’alcalde, David Rodríguez, i comenta que a la pàgina 38, 
paràgraf 4, que allà on diu “El propi alcalde a la directora del Centre amb motiu del 20è 
aniversari de la seva creació”, ha de dir-hi “El propi alcalde a la Presidència del Centre amb 
motiu del 20 aniversari de la seva creació”. 
 
Així mateix, a la pàgina 48, paràgraf 7, contestant a la pregunta: “8: Al carrer de Pere Màrtir 
Colomés hi ha previst alguna actuació” ha de dir-hi “L’alcalde respon que sobre el carrer Pere 
Màrtir Colomés s’ha redactat un avant projecte i es considera una obra prioritària”. 
 
En segon lloc, i pel que fa a l’acta núm. 7/2016, de 27 d’octubre de 2016, Òscar García 
manifesta que el paràgraf primer de la pàgina 8 s’ha de suprimir, doncs tal hi com està 
redactat no té sentit. 
 
Tot seguit, es posen les dues actes a votació i queden aprovades per unanimitat. 
 
 
2. Pressupost general per l’exercici 2017. 
 
A petició de l’alcaldia, el secretari llegeix al proposta que es presenta a la consideració del Ple 
i que diu així: 
 
“Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 
2017, així com les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els 
llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text refós 
de la Llei reguladora d'hisendes locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Vist i conegut el contingut dels informes de la intervenció municipal, de data 23 de 
novembre de 2016 
 
Vist l'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària de data 23 de novembre del que es desprèn que la situació és de superàvit. 
 
Vist l'informe d'intervenció d'avaluació del compliment de la regla de la despesa del qual es 
desprèn que la situació és  de compliment. 
 
Es proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció del següent acord: 
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PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost general d'aquest ajuntament, per a l'exercici 
econòmic 2017, juntament amb les seves Bases d'execució, i el resum del qual per capítols 
és el següent: 

    
 ESTAT DE DESPESES  
      
 A) OPERACIONS NO FINANCERES 8.064.530  
 A.1. OPERACIONS CORRENTS 7.651.530  
 CAPÍTOL 1: Despeses de personal 3.317.852  
 CAPÍTOL 2: Despeses corrents en béns i serveis 3.849.268  
 CAPÍTOL 3: Despeses financeres 45.000  

 CAPÍTOL 4: Transferències corrents 
 

411.300  
  CAPÍTOL 5: Fons de contingència 28.110  
 A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 413.000  
 CAPÍTOL 6: Inversions reals 413.000  
 CAPÍTOL 7: Transferències de capital 0  
 B) OPERACIONS FINANCERES 650.000  
 CAPÍTOL 8: Actius financers 0  

 CAPÍTOL 9: Passius financers 650.000 
      
 TOTAL: 8.714.530  
    
    
 ESTAT D'INGRESSOS  
      
 A) OPERACIONS NO FINANCERES 8.314.530  
 A.1. OPERACIONS CORRENTS 8.314.530  
 CAPÍTOL 1: Impostos directes 3.275.500   
 CAPÍTOL 2: Impostos indirectes 120.000  

 CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos 2.385.600  
 CAPÍTOL 4: Transferències corrents 2.493.430  
 CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials  40.000  
 A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 0  
 CAPÍTOL 6: Alienació d'inversions reals 0  
 CAPÍTOL 7: Transferències de capital 0  
 B) OPERACIONS FINANCERES 400.000  
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 CAPÍTOL 8: Actius financers 0  
 CAPÍTOL 9: Passius financers 400.000  
      

 TOTAL: 8.714.530 
    

 
 
SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, que s’adjunta com 
annex. 

 
TERCER. Exposar al públic el pressupost general, les bases d'execució i plantilla de 
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província i tauler d'anuncis de l'ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels 
interessats. 

 
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap 
reclamació. 
 
CINQUÈ. Remetre còpia a l'administració de l'Estat, així com al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 
Malgrat l'exposat la Corporació acordarà el que estimi pertinent. 
 
ANNEX 
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SOLSONA 2017 
 
 

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

 
 

2. PERSONAL LABORAL      

Denominació de la plaça Categoria grup (EBEP) Places Vacants Dedicació 

      
Coordinador General Tècnic grau superior A1 1 0 TC 
Tècnic superior arquitecte Tècnic grau superior A1 1 1 TC 
Tècnic superior arquitecte TP Tècnic grau superior A1 1 0 TP 
Responsable de comunicació i 
protocol 

Tècnic grau superior A1 1 0 TC 

Directora ràdio municipal Tècnic grau superior A1 1 0 TC 
Professors de música grau superior Tècnic grau superior A1 13 13 TP 

Professors de música grau mitjà Tècnic grau mitjà A2 6 6 TP 
Tècnic mitjà aparellador Tècnic grau mitjà A2 1 1 TC 
Tècnica responsable de RRHH Tècnic grau mitjà A2 1 0 TC 
Tècnic resp. de cultura i joventut Tècnic grau mitjà A2 1 0 TP 
Bibliotecari Tècnic grau mitjà A2 1 0 TC 
Tècnic de promoció económica Tècnic grau mitjà A2 1 1 TC 
Dinamitzador/a turístic Tècnic grau mtijà A2 1 1 TC 
Delineants Delineants C1 3 1 TC 
Adm. escola de música Administratiu C1 1 1 TP 
Cap d'unitat d'esports Administratiu C1 1 0 TP 
Administratius OAC Administratiu C1 2 0 TC 
Administratius Administratius C1 7 1 TC 

Tècnic/a auxiliar de Biblioteca Auxiliar de biblioteca C1 1 0 TC 
Encarregat equipament cultural Encarregat C1 1 1 TP 
Encarregat equipament cultural Encarregat C2 1 0 TC 
Aux. Adm. Biblioteca Auxiliar administratiu C2 1 1 TC 
Aux. Adm. Biblioteca Auxiliar administratiu C2 1 0 TP 
Oficial serveis funeraris Oficial serveis funeraris C2 2 2 TC 

Oficial encarregat de cementiri Oficial C2 1 0 TC 
Encarregat brigada de manteniment Encarregat C2 1 0 TC 
Encarregat serveis aigües Encarregat C2 1 0 TC 
Oficial casal de cultura Oficial C2 1 1 TC 
Oficial de brigada Oficial brigada C2 12 4 TC 

Operari de brigada Peó personal oficis AP 3 3 TC 

Vigilants esportius Vigilants AP 4 1 TC 
Vigilants esportius Vigilants AP 1 1 TP 
Conserge museu Vigilants museu AP 1 0 TC 
Conserge d'escola Ordenances AP 1 0 TC 

      
  Total 77 40  
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3. PERSONAL EVENTUAL      
      

Denominació de la plaça Categoria grup (EBEP) Places Vacants Dedicació 

      
Secretaria d'alcaldia i regidories Administratiu C1 1 0 TC 

      
  Total 1 0  
      
 Tipus de personal Places Vacants  
      
 Personal funcionari 17 8   
 Personal Laboral  77 40   
 Personal Eventual 1 0   
      
 Total 95 48”   

 
 

Intervé en primer lloc Ramon Xandri, regidor delegat d’Hisenda, i explica que s’ha produït una 
negociació de darrera hora amb el grup municipal PDeCAT i s’ha incorporat al pressupost 
una dotació de 10.000 euros destinada a potenciar els autònoms. 
 
Continua encara amb la paraula el regidor d’Hisenda, i en relació a la proposta de pressupost 
que avui es du al ple, fa un seguit de consideracions. Així, aquest és un pressupost  de 
continuïtat, que compleix amb la regla de la despesa i rebaixa l’endeutament. Les partides 
que més augmenten són Medi Ambient i Educació. S’hi fa una aposta forta per l’Escola de 
Música i l’escola bressol. També creix la partida de Promoció Econòmica. 
 
El capítol I de personal creix per la regulació que comporta la Relació de Llocs de Treball. 
 
No es té notícies de si s’aprovarà o no els pressupost de l’Estat, motiu pel qual es preveuen 
uns diners per si al final s’apugen els sous. 
 
Es farà inversions per uns 400.000,00 € i s’amortitzarà deute per un import de 600.000,00 €. 
Es procurarà fer inversió sense generar endeutament. 
 
Finalment, agraeix al grup municipal del PDECAT la seva predisposició a negociar els 
pressupostos i palesa que això és bo per a la ciutat. 
 
Marc Barbens portaveu del grup municipal del PDeCAT, comenta que, en relació als 
pressupostos en general no tenen cap dubte, però si volen fer alguna apreciació: 
 

- En primer lloc, comenta que els pressupostos participatius s’han implantar el més 
aviat possible. La presentació dels pressupostos va estar bé, però s’ha d’aprofundir 
més. És per això que espera que l’any vinent sigui l’any dels pressupostos 
participatius i creu que la partida destinada (5.000,00 €) és curta. 
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- Pel que fa a la recollida de deixalles porta a porta es vol fer de forma precipitada i no hi 
ha consens. 

- Pel que fa a les inversions, pensa que la partida destinada a arranjaments de camins 
del vinyet s’ha d’ampliar. En general, coincideixen en les inversions  però volen 
participar en les idees. 

- A títol d’exemple, afegeix, palesa el seu acord amb el pàrquing d’autocaravanes i amb 
les qüestions esportives. 

- En general es mostres satisfets amb els ingressos previstos, si bé els preocupa la puja 
de les multes. 

Marc Barbens acaba la seva intervenció valorant de manera positiva l’entesa amb el l’equip de 
govern i felicita el regidor d’Hisenda per la seva bona predisposició. Tot i no ser els seus 
pressupostos, si més no n’han parlat i això ho valoren positivament 
 
Pren la paraula a continuació Òscar Garcia i palesa la seva sorpresa per la negociació de 
darrera hora amb el PDeCAT i que ha comportat  una modificació a la proposta de  
pressupost de 10.000 euros. També li estranya que no s’hagi informat prèviament d’aquesta 
qüestió. 
 
Pel que fa al contingut dels pressupostos, i després d’afirmar que no són els seus 
pressupostos i felicita el regidor d’hisenda per la seva predisposició i dedicació, en fa les 
valoracions que es detallen a continuació: 
 

- Es fa una valoració positiva de la política d’eixugar deute 
- També es valoren positivament les qüestions referents al cementiri i a la supressió de 

barreres arquitectòniques, i de partides que, tot i que sempre ens agradaria que fossin 
més altres, trobem correctes per la realitat econòmica de l’ajuntament. Per exemple: el 
10,90% es destina a Habitatge i Urbanisme; el 8,84% en educació, comerç, turisme, i 
PYMES un 6,36%. En canvi, valoren de manera negativa el poc temps que han tingut 
per treballar el pressupost, afegint que van demanar el pressupost en un excel per 
poder-lo treballar i se’ns va facilitar però en un format que dificultava poder-hi treballar. 

- Entenen que la partida de protocol s’hauria de reduir, així com la partida destinada a 
l’homenatge a l’alcalde Ramon Llumà. 

- Es constata que no hi ha cap partida prevista per donar a la Moció aprovada sobre la 
biomassa. 

- Entenen que la recaptació pot augmentar aplicant els impostos de l’IBI i l’IAE sobre 
aquells que ara n’estan exempts, com ara l’Església. Apunten que voldrien aportar 
valors concrets però que no se’ls hi ha enviat la documentació que han requerit al 
respecte. 

- Pel que fa als pressupostos participatius, els estranya el tractament que l’executiu 
dona a aquesta qüestió, en el sentit que ni tant sols es regulen en la proposta de 
reglament de participació. 

- La partida destinada a Educació està força dotada però cal dir que 200.000,00 € es 
destinen al Corpus. 
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- En relació a les partides socials, consideren que es podrien augmentar més ja que 
només  suposen un 3,05% del pressupost total, igual que les de medi ambient (3,05% 
del pressupost total) o la de salut un 0,21 del pressupost total. 

- La partida de cultura és molt important, un 8,83%, però si l’analitzem amb detall 
podem veure que un 37,9% del total de cultura (291.600 eur) es destina a la Festa 
Major i al Corpus, quan són festes que fa anys que tenen carències importants i que 
tenen a part de la ciutadania de Solsona, com per exemple els joves, força 
descontents. 

- Creuen que seria positiu realitzar un estudi dels costos de serveis, per poder aplicar 
taxes i impostos de forma progressiva segons les rendes de cada família. 

- Podem reduir costos amb la municipalització de serveis (llar d’infants, recollida de 
brossa, neteja municipal,...) també volem posar números però tampoc els tenim. El 
que sabem és que actualment un 7,82% del pressupost es destina a neteja viària i 
gestió de residus. Recorda que la participació és cara i, la partida existent de 
10.000,00 € no és suficient i suposa només un 0,11% del pressupost 

- Pensa que la qüestió de la recollida de residus porta a porta no és més que un brindis 
al sol  de l’equip de govern i que durant l’exercici 2017 no s’implantarà. Com bé sap el 
regidor, cal fer molta pedagogia (campanyes, fer bullir l’olla,....) i no està pressupostat 
(en altres municipis van invertir 50.000 euros). 
 

És per tot això, acaba dient, que els regidors del grup municipal d’Alternativa per Solsona-
CUP votaran en contra d’aquests pressupostos. 
 
Intervé l’alcalde i comenta que no té clar com s’han de fer uns pressupostos participatius i no 
vol que aquesta qüestió es converteixi en una carta als Reis. El resultat d’altres experiències 
no reflecteix un gran èxit, i l’equip de govern vol estar molt segur del què es farà i com es farà. 
Al seu parer, el problema de la participació és el temps i no tant els diners. 
 
Pel que fa al porta a porta, explica que l’equip de govern vol realitzar un estudi per saber com 
fer-lo. 
 
En referència als camins del Vinyet, reconeix que l’Ajuntament no té capacitat econòmica per 
enquitranar tots el camins, tot i que no descarta suplementar la partida si aconsegueixen 
ingressos extraordinaris. 
 
Pel que fa a l’increment dels ingressos per multes, comenta que l’únic que demostra és que la 
Policia Local fa més feina. 
 
Recorda també que els grups de l’oposició han tingut els pressupostos una setmana abans 
del Ple i no creu que hi hagi tanta diferència amb el pressupost de l’exercici anterior. A més,  
el pressupost estava a disposició dels grups de l’oposició en format excel. 
 
Intervé puntualment Òscar Garcia i comenta que és cert, però no era el millor per treballar. 
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Continua amb la paraula l’alcalde i manifesta que la partida de representació és correcta i la 
de l‘homenatge a l’alcalde Llumà no tant sols és per aquest fet, sinó que també inclou l’edició 
del llibre dedicat al taller de gegants Casserras. 
 
Pel que fa a la biomassa, creu que és necessari realitzar un estudi. Està previst que aquesta 
qüestió es pugui finançar mitjançant un FEDER. 
 
Vol posar de manifest, pel que fa a la qüestió de les compulses que han recollit la iniciativa del 
grup municipal PDeCAT, de forma parcial. 
 
Pren la paraula Marc Barbens i comenta que la partida destinada a l’homenatge a l’alcalde 
Ramon Llumà i al taller de gegants Casserras no pot ser criticable, no ho entén i li ha sabut 
greu la intervenció del portaveu del grup municipal de la CUP. 
 
Afegeix que hi ha una altra partida de 42.000,00 euros destinada a temes tècnics i demana 
que es puguin contractar solsonins. 
 
El Sr. Torres agraeix que l’equip de Govern hagi recollit la reducció del cost de les compulses, 
però la taxa, en general, continua sent cara. 
 
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple  se sotmet a votació i és 
aprovada amb onze vots a favor dels regidors  David Rodríguez i González (ERC), Lluís Xavier 
Gonzàlez i Villaró (ERC- AM), Ramon Xandri i Solé (ERC), Rosó Barrera i Call (ERC), Isabel 
Roca i Guitart (ERC), Sara Alarcón i Postils (ERC), Antoni Carralero i Ruiz (ERC), Yasmina 
Valderrama i Ramallo (PSC), Marc Barbens i Casals (CIU), Isabel Pérez i Martínez (CiU) i 
Xavier Torres i Romero (CiU) i dos vots en contra dels regidors  Òscar Garcia i Companys 
(APS-CUP) Octavi Esteve Armengol (APS-CUP). 
 
Es fa constar que en aquest moment, essent les 20.30 hores, la regidora del grup municipal 
del PDeCAT Isabel Pérez abandona la sessió. 
 
 
3. Aprovació provisional del pla parcial urbanístic a l’àmbit discontinu del subsector 1 

(Cabana del Silo) del sector F. 
 
A petició de l’alcaldia, el secretari llegeix la proposta que es presenta a la consideració del Pel 
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.  
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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 01/07/2015  

− 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 Centra     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  

10 



 
 
 
 
 

Ple ordinari  25.11. 2016 
 
 

−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, s’ha presentat 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.  

Que el Ple de l'Ajuntament 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, del qual es 
remetrà còpia a l’interessat junt amb la notificació d’aquest acord i 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. 

 

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 hagi emès un 
informe favorable sobre l'avanç del pla. 

Atès que s'ha aportat document ajustat a l'avanç de Pla, es proposa: 

 

Primer. Aprovar el nou document tècnic presentat. 

 

Segon. Facultar el Sr. Alcalde per signar tota la documentació que sigui necessària 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 
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l’aprovació definitiva.” 

 
Rosó Barrera, regidora delegada d’Urbanisme, comenta que es tracta només de continuar un 
tràmit que ja es va iniciar en el seu moment. 
 
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és 
aprovada per la unanimitat dels regidors assistents. 
 
 
4. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes 

investigats per processos relacionats amb la sobirania.  
 
A petició de l’alcaldia, el secretari llegeix la proposta que es presenta a la consideració del 
Ple i que diu així: 

“El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una 
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència 
de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï 
amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.  

Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el 
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració 
del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic 
sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels 
ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que 
ens ha de portar cap a un nou model d’estat. 

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i 
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els 
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra 
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem 
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac 
injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, 
sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la 
postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.  

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on 
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 

La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple 
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una 
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions 
a partir de criteris subjectius.  
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Per tots aquests motius es proposen al Ple municipal els següents 

ACORDS 

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Solsona a la resolució del Parlament de 
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la 
independència, com a molt tard, el setembre de 2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi 
de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el 
moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer 
una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal 
que sigui el màxim de transversal socialment i política.  

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per 
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la 
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves 
opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.  

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment 
una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 

 

Intervé en primer lloc Marc Barbens  i comenta que el grup municipal del PDeCAT se suma 
a la moció. Pensa que és una llàstima que els càrrecs electes pateixin aquest tipus de 
persecució. 

Per la seva banda, Yasmina Valderrama, portaveu del grup municipal del PSC, recorda que 
aquest grup sempre s’ha abstingut davant aquests tipus de mocions, ja que ells defensen 
propostes del tipus federalista i, per aquest motiu, llegeix el següent escrit: 

“El PSC hem reiterat en moltes ocasions que volem que la ciutadania voti un acord i no una 
ruptura; que el nostre objectiu és que hi hagi una reforma federal de la Constitució 
Espanyola i que la nostra estratègia política no implica confrontar amb els 
independentistes, sinó fer una proposta alternativa i no afavorir el xoc de trens entre 
Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol.  
 
La judicialització d’alguns càrrecs electes pel 9N 
 
Els i les socialistes hem defensat que la llibertat de la ciutadania no seria possible sense la 
garantia que les normes de les quals ens hem dotat es compleixen. Des del convenciment 
que judicialitzar la política no és la solució, cal que les normes es compleixin i que els 
debats polítics es facin en l'àmbit de la política. La judicialització només afavoreix els que 
veuen en el conflicte un possible rèdit electoral, d'un i d'altre extrem. 

13 



 
 
 
 
 

Ple ordinari  25.11. 2016 
 
 

 
Ja vam subratllar, en el seu moment, l’error del president Mas d’utilitzar, per a preguntar 
sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de consultes, a la qual vam donar suport, i 
que considerem una eina d’aprofundiment democràtic, però que no permetia fer la consulta 
del 9N. També vam denunciar que el Govern del PP cometia un gran error judicialitzant un 
tema que no tenia ni tindrà una solució jurídica. Són dos errors que no faciliten el necessari 
clima de diàleg que hauria de presidir en aquests moments i sempre la vida política. 
 
En relació a la moció de suport a càrrecs electes com Montse Venturós i Joan Coma, des 
del PSC estem disposats a parlar de l’abast de la llibertat d’expressió i fins i tot defensar-la i 
a no compartir la judicialització d’expressions polítiques, però el que no podem admetre 
mai és que algú no compleixi la llei, i s’ha de saber que no complir la llei té conseqüències, 
i més si s’és un càrrec públic. Estripar una resolució judicial o no declarar davant del jutge 
té conseqüències. Un alcalde o un regidor, que ha de garantir el funcionament democràtic 
de les institucions, no pot complir la llei impunement perquè perd la força, la credibilitat i la 
legitimitat per fer complir les seves decisions als seus conciutadans. L’estat de dret té 
aquestes coses, la llei és igual per a tothom” 
 

Intervé l’alcalde i comenta que el problema rau en la manera d’entendre la democràcia. 

Tot seguit, la moció que es porta a la  consideració del ple se sotmet a votació i és 
aprovada per onze vots a favor dels regidors  David Rodríguez i González (ERC), Lluís-Xavier 
Gonzàlez i Villaró (ERC- AM), Ramon Xandri i Solé (ERC), Rosó Barrera i Call (ERC), Isabel 
Roca i Guitart (ERC), Sara Alarcón i Postils (ERC), Antoni Carralero i Ruiz (ERC), Marc 
Barbens i Casals (PDeCAT), Xavier Torres i Romero (PDeCAT), Òscar Garcia i Companys 
(ApS-CUP) i Octavi Esteve Armengol (APS-CUP), i una abstenció de la regidora  Yasmina 
Valderrama i Ramallo (PSC). 
 
 
5. 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 del 177/2016 al 212/2016 i que són les resolucions preses 
per l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària. 
 
Antoni Carralero, regidor delegat de Medi Ambient, explica que, finalment, ha entrat en 
funcionament la gossera municipal i que s’ha celebrat la primera reunió de la Comissió de 
seguiment de la gossera, integrada per membres de l’Ajuntament, Policia Local, Mossos, 
Agents Rurals i el gestor de les instal·lacions, Josep M. Barbens. 
 
Pel que fa als parcs i jardins, explica que s’ha refet el parc infantil de Cal Xuxa. 
 
En referència al procés participatiu, comenta que s’han fet visites als barris i s’ha dut a terme 
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altres actuacions, totes elles amb l’objectiu de recopilar informació i avançar en el procés. 
 
Rosó Barrera, regidora delegada d’Urbanisme, Serveis i Vinyet, dóna compte de la 
contractació de diversos enllumenats públics. 
 
Intervé puntualment l’alcalde, i en relació a l’àrea d’Urbanisme, informa del fet que, finalment, 
el propietari de Cal Dot ha acceptat les condicions imposades per l’Ajuntament, de manera 
que, a partir d’ara, serà més factible poder actuar en aquell àmbit. 
 
Ramon Xandri, regidor delegat d’Hisenda, Administració i Esports, explica que la seva 
actuació des del darrer ple ordinari s’ha centrat, bàsicament, en la redacció d’ordenances, 
taxes i disseny del pressupost per l’exercici 2017. Comenta també que s’estan duent a terme 
pràctiques agressives de control de despesa. 
 
Pel que fa a l’àrea d’Esports, la regidoria prioritza la redacció dels projectes que han de cobrir 
les mancances de les diferents instal·lacions esportives i, amb aquests projectes, anar a 
buscar subvencions per poder-los executar. 
 
Lluís-Xavier Gonzàlez, en referència a la seva regidoria, informa de les qüestions següents: 
 
Promoció Econòmica i Turisme 
Persones i empreses: 

Xerrades i tallers del Fòrum del Talent 
o 16 novembre - Solsona - Ponència “La revolució digital”, a càrrec de Lluís Serra 

+ Conclusions presentació "Pam a Pam" i taula rodona d'experiències 
o 30 novembre – Cardona – Taller “Actituds emprenedores i d’èxit”, a càrrec de Mo 

i Acció 
Subvencions ajuts a la creació d’ocupació (entregat el total de 25.000 €) 
Inici del repàs dels senders de la ciutat de Solsona 
Actualització del web de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona 

-Comerç i turisme 
Activitat “Enamora’t del teu comerç” amb canvi de look a la plaça Major 
Premis campanya “Barris Antics molt per oferir, molt per descobrir”, 54 persones a 
Solsona 
Preparació Fira del Tió 
 
Concurs d’aparadors de Nadal 
Donats d’alta a Cavall Fort i Club Súper3 per gratuïtat taxes al Pou de Gel 
Poemes als aparadors dels establiments comercials 

 
Comunicació i noves tecnologies 

-Programa Al·lèrgicum: s’han emès les dues primeres edicions de l’espai, octubre i 
novembre, s’està treballant en les altres dues, que s’emetran gener i febrer 
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-La setmana que ve s’emetrà per Solsona FM un programa especial sobre els 40 anys 
de l’Amisol, amb la participació dels responsables de l’entitat, monitors i usuaris. Se’n 
faran tres emissions 
-S’està treballant en la programació especial de Nadal (adjunto fitxer amb detalls): 
L’Anuari i l’Agenda de Nadal, concurs de Nadales del Consell, poemes alumnes 6è 
Arrels, programes especials de La Padrineta Roseta i el Racó literari. també s’està 
treballant en la campanya publicitària de Nadal. 
-Les darreres setmanes s’han emès diverses entrevistes i espais dels alumnes de les 
escoles Setelsis i El Vinyet 
-S’han renovat equips informàtics de Solsona FM 

 
La regidora delegada de Cultura, Sara Alarcón, dóna compte dels punts següents: 
 

- Es treballa en l’organització dels concursos de pessebres, de postals de Nadal i 
d’aparadors per Nadal. L’agenda de Nadal està en marxa. 

- També es treballa en el cartell dels actes solidaris amb La Marató de TV3. 
- S’organitza la celebració dels 40 anys de l’Amisol 
- La representació dels Pastorets. 
- Una xerrada a càrrec de Carme Ruscalleda. 
- Hi ha una proposta per declarar Solsona ciutat gegantera 2017. 
- L’aplicació per a la reserva d’instal·lacions municipals ha tingut molt bona acollida. 
- A la biblioteca s’han dut a terme diferents activitats, com el Club de lectura de dones, 

una exposició de fotografies, una exposició d’arquitectura de la Catalunya Central, i 
també s’han realitzat visites guiades pel municipi. 

- Amb el Club de lectura s’han dut a terme diferents presentacions de llibres. 
 
Intervé la Sra. Isabel Roca, pel que fa a la regidoria d’Educació, dóna compte que des de la 
biblioteca s’està impulsant un taller laboratori de lectura que tindrà lloc durant el primer 
semestre de l’any vinent i espera que estigui liderat per la Sra. Marta Roig. 
 
Continua encara amb la paraula Isabel Roca i, en relació a la regidoria de Governació, 
anuncia que hi ha la previsió de posar aviat en funcionament d’accés al nucli antic pel portal 
del pont. Finalment, comenta que les zones verdes d’estacionament entraran en 
funcionament quan estiguin aprovades definitivament les ordenances. 
 
Yasmina Valderrama, en relació a la regidoria de Salut, explica que s’han instal·lat 
desfibril·ladors i que s’ha celebrat el Dia mundial de l’alimentació saludable. S’està duent a 
terme la programació de salut, igualtat, consciència, moviment i els cursos de taitxí. 
 
Pel que fa a Polítiques d’Igualtat, comenta que s’ha treballat temes de maternitat, sexualitat 
femenina, màrqueting i lideratge femení, que s’ha celebrat el Dia contra la violència masclista i 
que s’ha convocat el Consell d’Adolescents per implicar-los en processos participatius i en 
polítiques de joventut. 
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Intervé finalment l’alcalde, i explica que s’ha dut a terme un estudi sobre el consum de tabac, 
alcohol i drogues i la conclusió és que l’element comú és l’alcohol. 
 
Explica també que ja s’ha redactat el projecte executiu de l’escola del Vinyet, anuncia que per 
al proper dia 29 de novembre hi ha convocada una reunió de la comissió de refugiats i que ja 
s’ha dut a terme la reunió de la Comissió d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris de 
Solsona per fer la valoració final de tot el projecte. En relació a aquest darrer punt, comenta 
que el nivell d’execució ha estat d’aproximadament un 75% i que s’ha valorat de manera molt 
positiva la participació ciutadana en la rehabilitació de façanes i cobertes.  
 
Finalment, fa extensiva a tots els regidors la invitació d’Amisol a participar de la celebració 
dels 40 anys de l’entitat. 
 
 
6.  Informes d’intervenció: Informe de morositat del  3r trimestre de 2016; informe 

d’execució del pressupost del  3r trimestre de 2016; informe període mig de 
pagament del 3r trimestre de 2016  
 

El regidor delegat d’Hisenda dóna compte dels següents informes: 
 
INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL TERCER 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 
 
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. 
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PMP  
Rati operacions pagades -11,28 
Import dels pagaments realitzats 895.402,68 € 
Rati operacions pendents -21,67 
Import dels pagaments pendents 228.754,13 € 
Període mig de pagament global -13,39 
 
Nota: el període mitjà de pagament global del tercer trimestre de 2016 és al cap de disset 
dies d’haver registrat la factura, per aquest motiu surt -13,39 perquè encara queden 
quaranta-tres dies per esgotar el període legal de pagament.  

 
INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 3T 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 
 
 
 Nombr

e 
Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins el termini legal 

872 819.549,85 € 93,38 % 

Resta de pagaments      9 58.084,56 €         6,62 % 
Pagaments totals durant el trimestre 881 877.634,41 € 100,00  % 
Obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini legal a la 
data de tancament del trimestre natural 

2 1.922,31 €  

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 

159 226.844,12 €  

 
 
INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL ·3T 2016 
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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 
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 
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- 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 30/09/2016 l’Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de 110 persones 
els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Nombre d’efectius 
Administració general i resta de sectors  81 
Policia Local 11 
Escola de Música 18 
 
L’execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins al 30/09/2016 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 
tercer 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 
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 tercer 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 tercer trimestre són de  

20 



 
 
 
 
 

Ple ordinari  25.11. 2016 
 
 

3.783.532,35 €. 
 
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 tercer 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. 
 
 
7. Precs i preguntes 
 
Marc Barbens planteja les qüestions que es relacionen a continuació: 
 
Informació sobre el cartell anunciador d’una festa per adults a Can Joval. Si l’Ajuntament 
havia posat de manifest que el contingut del cartell era inapropiat. També vol saber si 
l’Ajuntament hi té alguna implicació. 
 
Respon Isabel Roca i comenta que  anunciava una festa privada a Can Joval, indret fora del 
terme municipal de Solsona i, per tant, l’Ajuntament no hi té cap implicació. 
 

- Demana si és voluntat de l’equip de Govern cobrir la plaça vacant d’inspector de la 
Policia Local i si ha concretat com s’implantaran les places d’aparcament de la zona 
verda 

 
Respon Isabel Roca i, pel que fa a la zona verda, comenta que es farà un estudi per concretar 
com implantaran la zona verda. 
 
Pel que fa a la plaça vacant d’inspector de la Policia Local, respon l’alcalde que avui no és 
una prioritat. 
 

- Demana també si ja se saben els ajuts de promoció econòmica dirigits a empreses. 
 
Respon el regidor de Promoció Econòmica i comenta que els ajuts es faran públics i, per tant, 
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qualsevol persona física o jurídica interessada ho podrà consultar. 
 

- En relació a la ràdio, fa una valoració positiva del fet que es convoqués una reunió per 
parlar de qüestions relacionades amb la ràdio municipal i demana si l’equip de Govern 
té intenció de convocar el Consell Municipal de Comunicació per continuar tractant 
sobre aquest tema. 
 

Respon Lluís-Xavier Gonzàlez i explica que la reunió va servir per copsar diferents opinions, 
però no s’hi va plantejar cap opció de gestió alternativa a la que plantejava l’equip de govern.  
 

- Demana si l’executiu disposa d’algun estudi o té algun pla per anar renovant els llums 
de Nadal i la música. 

 
Respon l’alcalde i explica que la renovació dels llums de Nadal es va fent de manera paulatina 
i a mesura de les possibilitats pressupostàries i, pel que fa a la música, es farà de la mateixa 
manera. 
 
En relació a la ràdio municipal, Lluís-Xavier Gonzàlez vol afegir que s’ha donat el termini d’un 
mes per fer els diferents plantejaments que es vulguin. Passat aquest termini, si hi ha algun 
plantejament, es reuniran amb els col·laboradors de la ràdio. 
 
Intervé novament l’alcalde i comenta que la proposa del govern municipal va ser mal 
interpretada per la premsa. 
 

- En relació a les obres previstes i pressupostades pel 2016m demana si es finalitzaran 
durant el present exercici. 

 
Respon l’alcalde i explica que es finalitzaran totes aquelles que estan iniciades. 
 

- Pel que fa al procés participatiu, comenta que el grup municipal del PDeCAT aportarà 
idees durant el període d’informació pública  i recorda que la qüestió de la participació 
i dels processos participatius figura en el programa electoral d’ERC. 

 
L’alcalde explica que la persona que els assessora en qüestions de participació ho fa de 
manera altruista, i per tant, s’ha d’estar agraït. 
 
Comenta Marc Barbens que es tracta de la mateixa persona que col·labora amb el Consell 
Comarcal i no creuen que això sigui lògic, motiu pel qual demana prudència. 
 

- En relació als solars sense edificar, demana quin és el criteri que segueix l’equip de 
govern per obligar a netejar solars sense edificar. 

 
Respon l’alcalde que quan es detecta un solar sense edificar es fa un requeriment al per tal 
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que el netegi. 
 
En el mateix sentit, Rosó Barrera explica que, quan hi ha queixes directes, s’actua per obligar 
al propietari a netejar el solar. 
 

- Pel que fa als nous enllumenats públics, pregunta si es contempla instal·lar lluminàries 
lets. 

 
Respon Rosó Barrera que, en la majoria de casos, es contempla instal·lar el sistema let de 
lluminària. 
 

- Demana també si la possibilitat de declarar Solsona ciutat gegantera 2017 comportarà 
alguna despesa. 

 
Sara Alarcón, regidora delegada de Cultura, explica que suposarà alguna despesa i caldrà 
veure com s’encaixa. 
 
Marc Barbens afegeix que el grup Municipal del PDeCAT està d’acord amb què s’intenti 
aconseguir aquesta fita. 
 
Finalment, avança que el seu grup té previst demanar una reunió per parlar d’industrialització 
a Solsona i recorda que no han estat convidats per parlar del projecte de l’escola del Vinyet. 
 
L’alcalde respon que les reunions per parlar del projecte de l’escola del Vinyet són 
convocades pel Departament, però creu que no ha d’haver-hi cap inconvenient perquè els 
convidin. 
 
Pren la paraula a continuació Òscar Garcíi, portaveu del grup municipal d’Alterlnativa per 
Solsona-CUP, i planteja les preguntes següents: 
 

- En relació a un prec que va fer el grup municipal de ApS-CUP, que el Govern va 
entomar i que el Consell Escolar Municipal de 18 d’abril de 2016 va ratificar, relacionat 
amb què l’Ajuntament de Solsona pogués ser proactiu en proposar treballs de recerca 
als alumnes de Solsona, voldria saber com està el tema i quants treballs s’han 
proposat fins ara.  

 
Isabel Roca, regidora d’Educació, respon que no pot informar de gran cosa atès que fins ara 
no s’ha presentat cap treball. 
 

- Raó per la qual l’Ajuntament de Solsona  disposa de dos webs de transparència 
actives, una gratuïta proporcionada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i 
l’altra paga per aquest Ajuntament? 
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Respon l’alcalde i explica que en el Ple ja es va parlar d’un pressupost per actualitzar el web 
municipal que s’està duent a terme i encara no ha finalitzat. Quan aquesta actualització estigui 
finalitzada, en principi només n’ha de quedar una, però, de totes maneres, ho miraran. 
 

- Fa unes setmanes la Direcció General d’Economia Social va treure una convocatòria 
sobre projectes singulars i ateneus cooperatius. Dins la convocatòria hi ha una línia 
per ens locals per promoure el consum de proveïdors de l’economia social (fer una 
diagnosi, mapeig etc). Demana si l’Ajuntament o l’Agència tenen interès a presentar-se 
a aquesta convocatòria 

 
Respon Lluís-Xavier Gonzàlez, regidor de Promoció Econòmica, i explica que concentraran 
esforços en altes línies de subvencions. 
 

- Recorda que el seu grup va demanar les dades econòmiques del viatge al País Basc 
del passat mes de setembre, fet per membres de l’Agència, i demana al regidor de 
Promoció Econòmica si està en disposició d’informar sobre aquest particular. 

 
Lluís-Xavier Gonzàlez respon que disposa de les dades i dona la següent informació: 
 

• Cost del viatge al País Basc (forma part d'un projecte més gran):  5.368,80 €, dels 
quals 4.295 € els va pagar el SOC i 1.073,8, l'Ajuntament de Solsona.  

• Aquest cost inclou allotjament, transport, assegurança, lloguer de sala i despeses 
de gestió i intermediació de Kauri.  

• Aquest cost no inclou els àpats (no elegibles), que van pujar 2.571,00 € i va pagar 
l'Ajuntament de Cardona.  

• Les despeses a sufragar pels dos Ajuntaments es compensen a final d’any, 
corresponent un 50% a cada ens.  

• En aquest pressupost no s’inclou, per formar part del projecte complet, el cost del 
consultor. 

• Òbviament, tampoc hi estan incloses les hores invertides pels tècnics de l'agència, 
ni les hores invertides pels participants. 

 
- Durant la Junta de Govern de Local del 10 d’octubre es va aprovar la pròrroga dels 

contractes de neteja viària i recollida selectiva. Demanen saber com és que s’ha portat 
a terme aquesta pròrroga i no s’ha realitzat un nou concurs públic. 

 
Respon l’alcalde que s’ha optat per la pròrroga d’un any perquè és el temps que es donen de 
marge per implantar els servei porta a porta i perquè estan satisfets del servei. 
 

- Durant la Junta de Govern Local del 17 d’octubre es va aprovar la contractació, 
mitjançant un contracte menor, de dos tècnics (enginyers industrials). Voldríem saber 
quina és la finalitat d’aquets contractes i quin són els mèrits pels quals s’ha 
seleccionat a aquests professionals i no altres? 
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-  
Contesta l’alcalde que la finalitat és millorar i professionalitzar el servei. Són bons 
professionals però no és la solució. 
 

- El passat dimarts es va fer una presentació pública sobre el funcionament d’un 
pressupost municipal. Amb aquesta finalitat durant la Junta de Govern Local del 19 
de setembre es va contractar a l’empresa EINSTIC, empresa que segons la seva 
web és una empresa de consultoria tecnològica, amb seu a Vic, especialitzada en la 
creació i el disseny de pàgines web i el màrqueting en línia. Voldríem saber quines 
són els raons per les quals es va contractar  aquesta empresa per aquesta finalitat. 

 
Respon l’alcalde que coneixien la persona que ho faria, Antoni Casasses, un excel·lent 
professional, motiu pel qual se’l va contractar. 
 

- Demana a l’alcalde quines són les raons per les quals representants d’aquest 
ajuntament van participar en un acte estrictament privat realitzat a la parròquia de 
Solsona, amb motiu de la celebració de la patrona de la Guaàrdia Civil, cos de 
seguretat de l’Estat Espanyol, en data 12 d’octubre. 

 
Respon l’alcalde que els actes de la Guàrdia Civil no són privats, que la Guàrdia Civil els 
convida i, per deferència, educació i pulcritud institucional, hi van. 
 

- Finalment, demana que se’ls informi sobre les raons per les quals es va retirar el 
cartell de l’activitat de Room Escape que es va realitzar durant la darrera castanyada 
a la casa de colònies Can Joval. 

 
L’alcalde explica que, a banda del que s’ha dit sobre aquest particular, també s’ha de saber 
que no s’havia demanat cap permís per penjar cartells.  
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari .      Vist i plau 
        L'alcalde 
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