Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/1

El Ple

ordinària

Data

26 de setembre de 2019

Durada

des de les 21.00 fins a les 23. 00 hores

Lloc

saló de sessions de la casa consistorial

Presidida per

David Rodríguez i González

Secretària actal.

Immaculada Jané i Viñals

ASSISTÈNCIA DELS MEMBRES AL PLE
Nom i cognoms

Càrrec

Assisteix

David Rodríguez i González

alcalde president

Sí

Rosó Barrera i Call

1r tinenta d’alcaldia

Sí

Ramon Montaner i Viladrich

2n tinent d’alcaldia

Sí

Judit Gisbert i Ester

3a tinenta d’alcaldia

Sí

Ramon Xandri i Solé

4a tinent d’alcaldia

Sí

Sara Alarcón i Postils

regidora d’ERC

Sí

Joan Parcerisa i Albacete

regidor d’ERC

Sí

Marc Barbens i Casals

portaveu del grup municipal de JUNTS

Sí

Isabel Pérez i Martínez

regidora de JUNTS

Sí

Francesc Xavier Torres i Romero

regidor de JUNTS

Sí

Maria Pilar Viladrich i Massana

portaveu del grup municipal d’Alternativa
per Solsona-CUP

Sí

Òscar García i Companys

regidor d’Alternativa per Solsona-CUP

Sí

Encarna Tarifa i Fernández

portaveu del grup municipal del PSC-CP

Sí
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Immaculada Jané i Viñals (2 de 2)
Secretària actal.
Data Signatura: 24/01/2020
HASH: 79102245b54332589022fbbc7f36f622

David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/01/2020
HASH: 3644ff0be0d2797edb4197645ed05377

ACTA

Una vegada verificada per la secretària actal. la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, i abans d’entrar en el debat dels assumptes inclosos a
l’ordre del dia, demana als regidors si estan d’acord a introduir un nou punt a l’ordre
del dia que portaria per títol «Moció de suport a totes les detengudes el 23 de
setembre de 2019».
Es procedeix a la votació i per 12 vots a favor i 1 vot en contra de la regidora Encarna
Tarifa Fernández, s’acorda introduir un nou punt a l’ordre del dia que serà debatut
com a darrer punt de la part resolutiva, al punt núm. 8.
Tot seguit es procedeix a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre
del dia:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Tipus de votació: unanimitat

Es dóna compte de l'acta del ple de la sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2019,
del cartipàs municipal, presentada a la consideració dels membres del Ple i en no
presentar-se cap consideració queda aprovada per unanimitat dels seus membres.

Expedient 921/2019. Aprovació del compte general de l'exercici 2018
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

A) PART RESOLUTIVA

«S’ha format el compte general de l’exercici 2018, junt amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
La interventora municipal va procedir a la formació del compte general d’aquesta
corporació corresponent a l’exercici 2018, juntament amb tota la seva
documentació annexa al mateix i va emetre els informes en relació a l’aprovació del
compte general.
En dates 20 de maig i 5 de juny de 2019 es va convocar la Comissió Especial de
Comptes per les sessions del 27 de maig i del 10 de juny.
En data 10 de juny de 2019 la Comissió Especial de Comptes va informar
favorablement el compte general de l’exercici 2018.
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A petició de l’alcaldia, Ramon Xandri i Solé, regidor delegat d’hisenda, explica el
contingut de la proposta que es presenta a la consideració del Ple i que diu així:

En el Butlletí Oficial de la Província número 118 del dia 19 de juny de 2019, es va
publicar l’edicte d’informació pública del compte general de 2018 i durant el termini
d’exposició al públic, de quinze dies i vuit dies més, no s’han presentat
reclamacions ni objeccions al compte general.
A l’empara d’allò que preveuen els articles 208 a 212 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, la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent
ACORD

Ramon Xandri fa un resum de les dades més importants dels comptes que
s’aproven i diu:
Pel que fa als indicadors econòmics:
Total pendent de pagament
Total pendent de cobrament
Resultat pressupostari
Romanent de tresoreria
Deute viu
Rati de càrrega financera
Rati legal de deute viu

544.665,09 €
579.831,61 €
474.896,74 €
3.338.843,57 €
3.414.322,75 €
6,56 %
39,20 %

Estalvi net
Rati legal d’estalvi net

494.220,47 €
5,67 %

Pel que fa als indicadors financers i patrimonials
Liquidesa immediata
Solvència a curt termini
Endeutament per habitant
Pel que fa als indicadors pressupostaris
Grau d’execució pressupost de despeses
Realització de pagaments
La despesa total per habitant és de
La inversió per habitant és de
L’esforç inversor és del
El període mitjà de pagament és de

3

3,93
4,95
378,78

Fons líquids/oblig.pp

95,60 %
93,90 %
990,11 €
67,96 €
6,86 %
10,45 dies

ORN/previsions def.

Fons + DPC/oblig.pp
Deute total/núm.hab.

Pagaments / ORN
ORN / núm.hab.
ORN (6 i 7) / hab.
ORN (6 i 7) / ORN
aprovació factura
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No obstant el Ple amb el seu criteri decidirà allò que cregui més oportú.»

ACTA DEL PLE

Segon. Remetre el compte general aprovat junt amb tota la documentació que la
integra a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
esmentats en la part dispositiva.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Primer. Aprovar el compte general corresponent a l’exercici 2018.

El grau d’execució pressupost d’ingressos
La realització de cobraments és del
L’autonomia fiscal és del
L’autonomia és del
El període mitjà de cobrament és de

97,57 %
94,25 %
68,70 %
95,61 %
14,12 dies

DRN / previsions def.
Recaptació / DRN
DRN (1,2,3) / DRN
DRN (1-8) / DRN

El número oficial d’habitants de l’INE a 1/1/2018 és de 9.014 hab.
Tot seguit la proposta se sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat de tots
els regidors.

Expedient 1528/2019. Modificació de Crèdit del pressupost general MC 2/2019
Tipus de votació: unanimitat

«Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres
aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a aplicacions de
despeses de diferent àrea de despesa que no afecten baixes i altes de crèdits de
personal.
Considerant que es va emetre provisió de l'Alcalde en data 4 de setembre de 2019.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i
el procediment a seguir.

ACTA DEL PLE

A petició de l’alcaldia, Ramon Xandri i Solé, regidor delegat d’hisenda, explica el
contingut de la proposta que es presenta a la consideració del Ple i que diu així:

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Favorable

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe-proposta de Secretaria, i
l’informe favorable de la Comissió informativa, celebrada el dia 23 de setembre de
2019, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019, amb la modalitat
de transferència de crèdit, com segueix a continuació:
Altes en aplicacions de despeses
Programa - econòmica i descripció
9120 11000 Personal eventual retribucions bàsiques
9120 11001 Personal eventual retribucions complementàries
1300 12002 Adm. gral seguretat i protecció civil retribucions bàsiques
1300 12101 Adm. gral seguretat i protecció civil retribucions complem.

4

Alta de crèdit
16
14
371
186
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Considerant que es va emetre informe favorable d'Intervenció.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020
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99
135
312
270
34
26
246
185
117
114
106
94
36
30
118
100
873
2198
98
85
141
73
33
24
31
29
118
0
25
0
40
30
113
73
366
260
8
70
107
73
70
158
29
26
1530
9290

ACTA DEL PLE

9200 12000 Funcionaris hab. Est. retribucions bàsiques
9200 12101 Funcionaris hab. Est. retribucions complementàries
1510 13000 Urbanisme retribucions bàsiques
1510 13002 Urbanisme retribucions complementàries
1520 13000 Habitatge - bàsiques
1520 13002 Habitatge - complementàries
1530 13000 Vies públiques - bàsiques
1530 13002 Vies públiques - complementàries
1610 13000 Aigües - bàsiques
1610 13002 Aigües - complementàries
1640 13000 Cementiri i s. funeraris – bàsiques
1640 13002 Cementiri i s. funeraris - complementàries
1700 13000 Medi ambient - bàsiques
1700 13002 Medi ambient - complementàries
1710 13000 Parcs i jardins - bàsiques
1710 13002 Parcs i jardins - complementàries
3260 13000 Serveis comp. educació - bàsiques
3260 13002 Serveis comp. educació - complementàries
3300 13000 Cultura – dependències - bàsiques
3300 13002 Cultura – dependències - complementàries
3320 13000 Biblioteca - bàsiques
3320 13002 Biblioteca - complementàries
3330 13000 Museu - bàsiques
3330 13002 Museu - complementàries
3340 13000 Teatre - bàsiques
3340 13002 Teatre - complementàries
3400 13000 Esports - bàsiques
3400 13002 Esports - complementàries
4300 13000 Turisme - bàsiques
4300 13002 Turisme - complementàries
4310 13000 Comerç - bàsiques
4310 13002 Comerç - complementàries
4910 13000 Soc. Informació - bàsiques
4910 13002 Soc. Informació - complementàries
9200 13000 Adm. Gral. - bàsiques
9200 13002 Adm. Gral. - complementàries
2310 13100 Acció social
3400 13100 Esports - piscina
4300 13100 Promoció econòmica coordinació
4301 13100 Promoció econòmica AODL
4310 13100 Promoció econòmica DIS
4330 13100 P.O. Treball als barris
4910 13100 Informador juvenil Oficina Jove
4390 13100 Garantia Juvenil
9200 16000 Seguretat Social
TOTAL

Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació
Progr.
Econòmica
5000

9200

Descripció

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Fons
contingència

21733

9290

12443

Expedient 926/2019. Aprovació de les festes locals per a l'exercici 2020
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

L’alcalde dóna compte de la proposta que es presenta a la consideració del Ple i que
diu així:
«Vist l’escrit presentat pels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en què demana que per acord
de Ple es proposin els dos dies de festa laboral de caràcter local per a l’any 2020.
Vist el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les
catorze festes laborals dues tindran caràcter local i, d’acord amb el Decret 177/1980,
de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per
Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius,
Vist l’acord que adoptà la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 29 de juliol de
2019, en el sentit de proposar, pel municipi de Solsona, els dies 8 i 9 de setembre de
2020 com a festes laborals de caràcter local i donar trasllat al ple de l’Ajuntament per
a la seva ratificació,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

6
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Tot seguit la proposta se sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat de tots
els regidors.

ACTA DEL PLE

Tot seguit Ramon Xandri i Solé, regidor delegat d’hisenda, explica que el motiu de
la modificació de crèdit es justifica en l’actualització de les retribucions del personal
de l’Ajuntament de Solsona un 0,25% d’acord amb les noves taules salarials
publicades en data 24 de juny de 2019 per la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses del Ministeri d’Hisenda.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze
dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions
davant el ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposarà d'un
termini d'un mes per resoldre-les.»

Primer. Ratificat l’acord adoptat per la Junta de Govern local en el sentit de proposar,
pel municipi de Solsona, els dies 8 i 9 de setembre de 2020 com a festes laborals de
caràcter local.
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.»
Marc Barbens comenta que seguint el Reglament de participació ciutadana cara
l’any 2021 es podria fer una consulta popular per poder decidir si els dos dies de
festes locals es destinen a la Festa Major o si es reparteixen entre la Festa Major i el
Carnaval.
L’alcalde comenta que es pot tenir en compte.

Tipus de votació: ordinària

A favor: 10, en contra: 0, abstencions: 3,
absents: 0

L’alcalde explica el contingut de la proposta que es presenta a la consideració del
Ple i que diu així:
«El Consorci per a la gestió integral d’aigües de Catalunya (CONGIAC), entitat
pública associativa constituïda amb la finalitat, entre d’altres, de defensar la gestió
pública dels recursos hidrològics mediambientals, a la vegada que contribuir a
millorar la qualitat i eficiència dels serveis que presten als ciutadans els seus
consorciats.
Atès que el CONGIAC es va constituir en data 25 de maig de 2005, a l’empara del
previst en l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, els articles 269 i ss. del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 21/2003; de 28 d’abril; els articles 312 i
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny i 113 següents de la Llei 26/2010 de 3
d‘agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Atès que l’objecte del CONGIAC és la rendibilitat social en benefici dels ciutadans,
en l’àmbit del cicle integral de l’aigua i del medi ambient de l’ experiència
acumulada pels municipis a través de les seves empreses i entitats gestores.
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Favorable

ACTA DEL PLE

Expedient 1613/2019. Adhesió al Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya
(CONGIAC)

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Tot seguit la proposta se sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat de tots
els regidors.

Atès que els estatuts del CONGIAC preveuen a l’article 1 l’adhesió d’altres ens
locals que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci.
Vist que els articles 269.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 313.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen
expressament que els ens locals poden integrar-se en els consorcis ja constituïts
mitjançant adhesió posterior, segons les normes internes que els regeixen.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació segons
disposa l’article 52 apartat 2.e) del Decret Legislatiu 212/2013, de 28 d’abril que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, essent
necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membre de la
Corporació, en virtut de l’establert a l’article 114 apartat 3.d del mateix text legal, i
article 313.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Tercer. Aprovar definitivament l’aportació econòmica anual per a contribuir al
finançament del pressupost del Consorci, fixada per l’any 2019, en 2.400 euros.
Aquest import es revisarà anualment d’acord al pressupost aprovat i s’aplicarà
proporcionalment en funció de la data d’incorporació. Així mateix aprovar l’aportació
inicial al Fons Patrimonial del CONGIAC de 1.536,67 euros, calculat d’acord amb els
criteris fixats per l’acord de la Junta Rectora de CONGIAC, de data 19 de novembre
de l’any 2014.
Quart. Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la
inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Solsona, a l’e-tauler
i al Portal de Transparència del web municipal. De no presentar-se’n cap,
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva amb caràcter automàtic, sense necessitat de
nou acord.
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Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Segon. Designar com a representant de l’Ajuntament de Solsona a la Junta Rectora
del CONGIAC Rosó Barrera i Call i com a substitut David Rodríguez i González.

Codi Validació: 3DP6TKZ35PW97LRACQG6QQG3H | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 27

Primer. Aprovar inicialment l’adhesió, a partir del dia 1 de gener de 2020, de
l’Ajuntament de Solsona al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya,
constituït pels municipis de Manresa, el Prat de Llobregat, Mataró, Tremp,
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Reus, Montornès del Vallès, Arenys de
Munt, Campdevànol, Camprodon, Figaró- Montmany, Llanars, Olost, Sant Bartomeu
del Grau, Collbató, Vacarisses, Lliçà de Vall i Bellpuig; sol·licitant-ne la incorporació,
així com aprovar, en unitat d’acte, els Estatuts pels quals es regeix l’esmentat
Consorci, publicats al BOPB de data 3 de desembre de 2015.

ACTA DEL PLE

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

Cinquè. Facultar l’alcalde per a l’execució del present acord i la signatura dels
documents que siguin necessaris.
Sisè. Notificar els presents acords a CONGIAC, als efectes previstes a l’article 1.3
dels Estatuts del CONGIAC.»

L’alcalde comenta que la necessitat de formar part del Consorci està més que
justificada si es vol que el servei de l’aigua el presti directament l’Ajuntament. Pel
que fa a les depeses, en el pressupost vigent no hi ha consignació atès que la
proposta és entrar a formar part del consorci l’exercici 2020. Conseqüentment, la
quota del 2019 serà 0 i la del 2020 es consignarà en els pressupostos del proper
exercici.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per 10 vots a favor i 3 abstencions dels regidors Marc Barbens i Casals
(JUNTS), Isabel Pérez i Martínez (JUNTS), Francesc Xavier Torres Romero (JUNTS).

ACTA DEL PLE

A continuació pren la paraula Maria Pilar Viladrich i comenta que el seu grup votarà
a favor però amb un sentit crític atès que l’expedient administratiu no hi ha cap
document que expliqui la necessitat d’adhesió a aquest consorci.
A més a més a l’expedient també hi ha d’haver l’informe d’intervenció conforme hi
ha consignació suficient en el pressupost vigent per afrontar les despeses que
generarà l’adhesió al consorci, i no han vist aquest informe.
Malgrat aquests peròs entenen que és bo formar part del CONGIAC, atès que
treballen en els serveis municipalitzats de l’aigua, i és molt necessari que aquest
servei es presti directament per l’Ajuntament.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Tot seguit Marc Barbens diu que el seu grup s’abstindrà ja comparteixen els
principis dels estatus però eviten que els tècnics municipals treballin mancomunats.

Favorable

Tipus de votació: ordinària

A favor: 11, en contra: 2, abstencions: 0,
absents: 0

L’alcalde explica el contingut de la proposta que es presenta a la consideració del
Ple i que diu així:
«Un cop celebrades les eleccions locals el passat 26 de maig de 2019, i constituïda
la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari establir un
règim de delegacions de matèries, la competència de les quals la té el Ple de
l’Ajuntament, a favor d’altres òrgans, a l’objecte de dotar d’una major eficàcia i
celeritat l’actuació municipal.
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Expedient 1615/2019. Delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern Local

El ple de l’Ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de
determinades atribucions, sempre i quan no es trobin dins els supòsits previstos
com a competències plenàries de caràcter indelegable.
Vist informe d'Intervenció en què s’acredita que la delegació proposada no genera
increment de despeses;
Vist l’informe de Secretaria i de conformitat amb el que disposen els articles 52.2.q),
57 i 114.3. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l’article 22 i 23.2.b de la Llei 7/1985, de
bases de règim local i l’article 51.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals,

Exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.

–

Les facultats de contractació d'obres, serveis i subministres i concessions de tota
classe a excepció d'aquelles obres i concessions plurianuals quan la duració de
les quals excedeixi a quatre anys o que excedeixin crèdits superiors als
consignats al pressupost.

–

La concertació de les operacions de crèdit que estiguin previstes en els
pressupostos.

–

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan estiguin previstos en els
pressupostos.

–

L'adquisició de béns i drets i les alienacions de béns patrimonials quan estiguin
previstes en els pressupostos.

–

L’aprovació i homologació dels plans d’autoprotecció corresponents a activitats i
centres d’interès per a la protecció civil local.

–

L’aprovació dels plans bàsics d’emergències municipal i dels plans específics
municipals.

Segon. Determinar que per l'exercici de la competència delegada l'Ajuntament de
Solsona ja disposa de recursos suficients atès que les delegacions proposades no
generen un increment de despesa a l’entitat.
Tercer. Adoptar el compromís que la Junta de Govern Local no adoptarà cap acord
per delegació si no ha estat prèviament aprovat per la Comissió Informativa.
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–

ACTA DEL PLE

Primer. Delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències del Ple que
tot seguit es detallen:

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa, celebrada el dia 23 de setembre
de 2019, es proposa l’adopció dels acords següents:

Quart. Adoptar el compromís que quan la Junta de Govern Local adopti un acord
per delegació del ple ho farà en sessió pública.
Cinquè. La Junta de Govern Local exercirà les atribucions delegades en els termes i
dintre dels límits d’aquesta delegació, i no serà susceptibles de delegació en cap
altre òrgan.
En el text dels acord que adopti la Junta de Govern en virtut d’aquesta delegació, es
farà constar aquesta circumstància a la part expositiva.

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per 11 vots a favor i 2 vots en contra dels regidors Maria Pilar Viladrich
Massana (ApS-CUP) i Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).

Expedient 1556/2019. Nomenaments dels representants municipals a diferents organismes,
entitats i associacions
Tipus de votació: ordinària

A favor: 10, en contra: 0, abstencions: 3,
absents: 0

L’alcalde explica el contingut de la proposta que es presenta a la consideració del
Ple i que diu així:
«NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS A DIFERENTS ORGANISMES,
ENTITATS I ASSOCIACIONS

Atès que és necessari nomenar els representants municipals a juntes, comissions,
consells, òrgans col·legiats, patronats, mancomunitats,fundacions i empreses
públiques municipals i altres entitats, aquesta alcaldia proposa els nomenaments
següents:
NOMENAMENTS A JUNTES I COMISSIONS D’ÒRGANS QUE DEPENEN L’AJUNTAMENT
DE SOLSONA:
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Favorable

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich i diu que el Ple és el màxim
representant de la ciutat, l’espai més democràtic i de més participació i en qualsevol
proposta que tregui importància o competències al ple no hi estaran d’acord.
En els acords adoptats per delegació els regidors no podran prendre part en la
decisió. es perd espai de debat i de confrontació d’idees.
Per tots aquests motius el vot del grup municipal d’ApS-CUP serà en contra de la
proposta.

ACTA DEL PLE

Sisè. Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent al de l’adopció de
l’acord, tot i que s’hauran de publicar al BOP de Lleida, i seran vigents durant el
mandat corporatiu del 2019-2023, sens perjudici de la potestat d’avocació del Ple de
la corporació.»

COMISSIÓ MUNICIPAL DE TURISME (ALCALDE + PORTAVEUS + REGIDOR TURISME)
David Rodríguez i González (alcalde)
Ramon Montaner i Viladrich (regidor turisme)
Rosó Barrera i Call (portaveu ERC)
Marc Barbens i Casals (Portaveu JXS)
Maria Pilar Viladrich i Massana (Portaveu ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández (Portaveu PSC)

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL (ALCALDE + REGIDOR
d’educació + 4 regidors)
David Rodríguez i González, alcalde, com a president nat
Judit Gisbert i Ester (regidora d’educació)
Rosó Barrera i Call (ERC)
Isabel Pérez i Martínez (JXS)
Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández ( PSC)
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FORM (abans
Consorci per al Medi Ambient Solsona-Cardona)
Un representant de l’Ajuntament de Solsona: Ramon Montaner i Viladrich
Un representant de l’Ajuntament de Cardona
Un representant del Consell Comarcal del Solsonès
Un tècnic designat per l’Ajuntament de Solsona: Jordi Torrent i Puig
Un tècnic designat per l’Ajuntament de Cardona
Un tècnic designat pel Consell Comarcal del Solsonès
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Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SOLSONA
(ALCALDE + REGIDOR d’educació + 4 regidors)
David Rodríguez i González, alcalde, com a president nat
Judit Gisbert i Ester (regidora d’educació)
Ramon Xandri i Solé (ERC)
Isabel Pérez i Martínez (JXS)
Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández ( PSC)
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL POUM (ALCALDE + 1 REGIDOR de cada grup)
David Rodríguez i González (alcalde)
Rosó Barrera i Call (ERC)
Francesc XavierTorres i Barbens (JXS)
Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández ( PSC)

ACTA DEL PLE

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (ALCALDE + 1 REGIDOR de
cada grup)
David Rodríguez i González (alcalde)
Ramon Montaner i Viladrich (ERC)
Isabel Pérez i Martínez (JXS)
Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (ALCALDE + Regidor d’indústria + 1 REGIDOR de cada
grup)
David Rodríguez i González (alcalde)
Ramon Montaner i Viladrich (ERC, REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA)
Francesc XavierTorres i Barbens (JXS)
Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández ( PSC)

CONSELL D’INFANTS DE LA CIUTAT DE SOLSONA (ALCALDE + UN REPRESENTANT DE
CADA GRUP MUNICIPAL)
David Rodríguez i González (alcalde)
Judit Gisbert i Ester (ERC)
Marc Barbens i Casals (JXS)
Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández ( PSC)
CONSELL D’ADOLESCENTS DE LA CIUTAT
REPRESENTANT DE CADA GRUP MUNICIPAL)
David Rodríguez i González (alcalde)
Joan Parcerisa i Albacete (ERC)
Marc Barbens i Casals (JXS)
Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández ( PSC)

DE

SOLSONA

(ALCALDE

+

UN

CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT (ALCALDE+REGIDOR MEDI AMBIENT+1
REGIDOR DE CADA GRUP MUNICIPAL)
David Rodríguez i González (alcalde)
Ramon Montaner i Viladrich (regidor Medi Ambient)
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CONSELL DE LA GENT GRAN DE SOLSONA (ALCALDE + Regidor afers socials + 1
REGIDOR de cada grup)
David Rodríguez i González (alcalde, REGIDOR afers socials)
Ramon Xandri i Solé (ERC)
Marc Barbens i Casals (JXS)
Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández ( PSC)
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (ESTATUTS 4 MEMBRES AJUNTAMENT)
David Rodríguez i González (alcalde)
Judit Gisbert i Ester (ERC, Regidora d’educació)
Isabel Pérez i Martínez (JXS)
Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC) Assistirà com a convidada, amb veu però sense vot.

ACTA DEL PLE

CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ (ALCALDE + Regidor de comunicació + 1
REGIDOR de cada grup)
David Rodríguez i González (alcalde)
Joan Parcerisa i Albacete (ERC, REGIDOR de comunicació)
Marc Barbens i Casals (JXS)
Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)

Rosó Barrera i Call (ERC)
Marc Barbens i Casals (JXS)
Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández ( PSC)

HIDROELÈCTRICA DE SOLSONA, SA (alcalde + 4 regidors)
David Rodríguez i González, president (alcalde)
Ramon Xandri i Solé, tresorer
Rosó Barrera i Call
Francesc XavierTorres i Barbens (JXS)
Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP)

JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR 1 DEL SECTOR F «LA CABANA DEL SILO»
Rosó Barrera i Call
NOMENAMENTS PER JUNTES I COMISSIONS D’ÒRGANS QUE DEPENEN DEL CONSELL
COMARCAL DEL SOLSONÈS:
CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FUNDACIÓ PÚBLICA COMARCAL
Judit Gisbert i Ester

ACTA DEL PLE

JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAL DOT
Rosó Barrera i Call

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

FONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE SOLSONA (ALCALDE + UN REPRESENTANT DE CADA
GRUP MUNICIPAL)
David Rodríguez i González (alcalde)
Ramon Xandri i Solé (ERC)
Marc Barbens i Casals (JXS)
Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández ( PSC)

CONSELL ESPORTIU DEL SOLSONÈS
Joan Parcerisa i Albacete
CONSELL SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DEL SOLSONÈS
Vicepresidència segona: David Rodríguez i González
CONSELL DE LES DONES DEL SOLSONÈS
Judit Gisbert i Ester
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL SOLSONÈS (1 representant municipi i 1
representant Consell Gent Gran de Solsona)
Municipi: Salvi Nofrarias i Bellvehí
Consell GG: Jordi Barcons i Mujal
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CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FUNDACIÓ PÚBLICA COMARCAL (representant del
Consell de la Gent Gran)
Neus Mujal i Alsina

PATRONAT DE TURISME DEL SOLSONÈS
Ramon Montaner i Viladrich
NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A CONSORCIS, MANCOMUNITATS,
PATRONATS:
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA
Amb vot: Ramon Xandri i Solé
Sense vot: Ramon Montaner i Viladrich
CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL
Joan Parcerisa i Albacete
CONSORCI DE GOVERN TERRITORAL DE SALUT DEL BAGES-SOLSONÈS
Judit Gisbert i Ester

MANCOMUNITAT D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL SOLSONÈS
Maria Pilar Viladrich i Massana
PATRONAT DEL MUSEU DIOCESÀ
David Rodríguez i González, vicepresident nat
Judit Gisbert i Ester
NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA A ENTITATS I
ASSOCIACIONS:
AMISOL
Ramon Xandri i Solé
ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DEL SOLSONÈS
Judit Gisbert i Ester
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SOL VERD
Ramon Montaner i Viladrich
CARITAS
Ramon Xandri i Solé

15

Codi Validació: 3DP6TKZ35PW97LRACQG6QQG3H | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 27

CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDENCIAL
ESTRATÈGICA LA CABANA DEL MÀRTIR (SEGONS ELS ESTATUTS 3 REPRESENTANTS
DE L’AJUNTAMENT)
David Rodríguez i González
Rosó Barrera i Call
Ramon Xandri i Solé

ACTA DEL PLE

CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA ( CONGIAC )
Rosó Barrera i Call
David Rodríguez i Gonzàlez (substitut)

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

CONSORCI LOCALRET
Joan Parcerisa i Albacete

CREU ROJA EL SOLSONÈS
Ramon Xandri i Solé
FUNDACIÓ VOLEM FEINA
Ramon Montaner i Viladrich

Marc Barbens diu que aquesta justificació li costa d’entendre més si es té en compte
que, a l’Ajuntament de Solsona li pertoca un únic representant a la Mancomunitat
d’Abastament d’Aigua del Solsonès i no es proposa cap representant del grup
d’ERC.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per 10 vots a favor i 3 abstencions dels regidors Marc Barbens i Casals
(JUNTS), Isabel Pérez i Martínez (JUNTS), Francesc Xavier Torres Romero (JUNTS)
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L’alcalde comenta que al dia del Cartipàs no es van entendre. L’alcalde afegeix que
hi ha el compromís de mirar-ho amb simpatia però que al final tampoc ho troba tant
diferent atès que les reunions als barris son obertes a tothom i conseqüentment tots
el regidors hi poden assistir.
Pel que fa al Consorci urbanístic de la Cabana del Màrtir hi ha tres representants, un
és l’alcalde, l’altre el regidor d’urbanisme i queda un tercer representant que la
legislatura anterior va ser un membre del PdCAT però que enguany s’ha considerat
necessari que hi hagi el regidor d’hisenda atès que es preveu tractar temes de la
dissolució del consorci i això requerirà contraprestacions econòmiques que caldrà
justificar.
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A continuació pren la paraula Marc Barbens i diu que, en el passat Ple del Cartipàs
municipal, l’alcalde va avançar que tenia previst la incorporació dels regidors de
l’oposició a les visites als barris però la sorpresa ha estat que abans d’aquest Ple el
compromís ja s’ha trencat.
Diu que la predisposició de col·laboració del seu grup hi continua sent però s’ha
trencat. Des del seu grup es vol treballar i no posar pals a les rodes però també els
hi sorprèn que no es pugui arribar a un acord.
Afegeix que ara, a més a més, se’ls ha exclòs com a representants al Consorci
urbanístics per al desenvolupament de l’àrea residencial estratègica La Cabana del
Màrtir, on en l’anterior legislatura tenien representació, i tampoc se’ls ha nomenat
cap representant a la Junta de Compensació de la Cabana del Silo.
Marc Barbens diu que volen trobar canals de comunicació. Que tenen bona sintonia
amb els regidors i confia que també n’hi hagi amb l’alcalde.

ACTA DEL PLE

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE DE L’ESTABLIMENT PER A PERSONES GRANS
DE LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE MÀRTIR COLOMÉS
Ramon Xandri i Solé»

Moció de suport a totes les persones detingudes el 23 de setembre de 2019
Favorable

Tipus de votació: ordinària

A favor: 12, en contra: 1, abstencions: 0,
absents: 0

L’alcalde dóna compte de la moció que s’ha acordat introduir a l’ordre del dia per
urgència.
Abans de procedir a la votació la regidora Isabel Pérez i Martínez demana introduir
tres petits canvis, quedant el redactat final de la forma que tot seguit es transcriu:

Alhora, és altament preocupant l’estat d’excepció que vivim als Països Catalans en
general, i a Catalunya en concret. Ja fa anys que l’estat espanyol, mitjançant tots
els seus tentacles, ha engegat un procés repressiu contra el moviment
independentista. L’empresonament de Jordi Sánchez, aleshores President de
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, President d’Òmnium Cultural el 16
d’octubre de 2017 van marcar un clar punt d’inflexió en l’estratègia repressiva de
l’estat espanyol. Ambdós continuen presos, juntament amb la Presidenta del
Parlament de Catalunya Carme Forcadell, i els membres del govern Dolors Bassa,
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, sense
oblidar les exiliades polítiques que aquest procés repressiu ha generat: Anna
Gabriel, Marta Rovira, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i
Carles Puigdemont. Més endavant, els processos oberts contra Adrià Carrasco, veí
d'Esplugues de Llobregat, i Tamara Carrasco, veïna de Viladecans, el mes d’abril
de 2018, als quals pretenien vincular amb els delictes de rebel·lió, sedició i
integració en organització terrorista van esdevenir un cas paradigmàtic de la
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Els Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania. Entre els seus
objectius, hi ha l’obligació de vetllar per a que es respectin els drets i deures de les
persones. En aquest sentit, una de les vies per aconseguir-ho és fomentant la
participació i la convivència entre les veïnes i veïns, creant o facilitant la creació dels
elements que afavoreixin l'expressió de les diverses idees que es donen en el sí de
tot municipi.
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Dilluns 23 de setembre de l’any 2019 ens vam llevar, un cop més, amb la noticia
d’una operació repressiva contra el moviment independentista català on es
detenien a 9 persones i es registraven domicilis a Sabadell, Mollet del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda, Sant Fost de Campsentelles,
Sant Pere de Torelló i Gurb. A les 9 persones independentistes se les acusa de
terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius sense tenir-ne cap prova. Una operació
orquestrada per l’Audiència Nacional espanyola, l’antic Tribunal d’Orden Público
d’època franquista, i el cos militar de la Guàrdia Civil i mediatitzada pels grans
mitjans de comunicació.

ACTA DEL PLE

«MOCIÓ DE SUPORT A TOTES LES DETINGUDES EL 23 DE SETEMBRE DE 2019

És evident que les actuals vinculacions delictives estan, de nou, lligades a una
campanya d’atac i criminalització dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i
dels seus membres, que pretén crear un marc per poder legitimar la repressió i
posar-los al punt de mira de la persecució política per poder justificar, també, la
persecució judicial. No hi ha hagut miraments en inventar per part de determinats
mitjans de comunicació relats interessadament exagerats amb l'afany de
criminalitzar. Alhora, també és evident que l’actuació policial d’aquest dilluns 23 de
setembre té clars objectius polítics. A les portes de les sentències del judici contra
els presos polítics l’operació estatal contra l’independentisme té com a objectiu
fomentar la por i, amb ella, la desmobilització popular. En d’altres paraules,
l’objectiu és esmicolar la dissidència política.
Com a institució que volem –democràtica i propera als veïns i veïnes– no podem
mirar cap a un altre costat i davant l’abús de l’Estat, de la mateixa manera que ens
manifestem quan ens escanya econòmicament o limita l’autonomia local, també és
important manifestar-nos quan es vulneren drets fonamentals i s’aplica la força i el
poder judicial per reprimir l’adversari polític i pretén generar falsos relats de
violència terrorista.
Per totes les raons exposades, el grup municipal d’Alternativa per Solsona-CUP,
proposa al Ple de l’Ajuntament de Solsona l’adopció dels següents acords:
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Així doncs, denunciem la criminalització de la dissidència, la construcció de relats
ficticis i la voluntat d’inocular la por entre la població. Quan queden pocs dies pel
segon aniversari de l’1-O i la més que probable publicació de les sentències del
judici del Tribunal Suprem, l’Estat espanyol torna a treure’s la careta i mostrar la
seva autèntica columna vertebral: la negació de drets.

ACTA DEL PLE

El mateix modus operandi d’aquell dimarts 10 d’abril de 2018, quan la Guàrdia Civil
va posar en marxa una operació contra els CDR, i Adrià Carrasco va veure’s forçat
a l’exili i Tamara Carrasco fou detinguda, s’ha repetit el dilluns 23 de setembre de
2019. Així, Adrià i Tamara Carrasco són el clar precedent de l'operació d’aquest 23
de setembre de la Guàrdia Civil al Vallès i Osona. En aquesta ocasió, nou militants
independentistes han estat detingudes acusades de voler cometre atemptats amb
explosius. Sis d’elles a les comarca del Vallès Occidental, dues al Vallès Oriental i
una d’Osona. De nou, l'Audiència Nacional i fa una de les seves operacions
"preventives", en paraules de la pròpia Delegada del Govern Espanyol a Catalunya,
Teresa Cunillera. Tanmateix, el dret penal no pot ser mai preventiu perquè es basa
en fets passats i no pas en fantasies de futur. Com en el cas de l'Adrià i Tamara o
en casos anteriors com l’operació Dixan, l'operació Piñata, els 3 de Gràcia o
l'operació Pandora contra moviments anarquistes, amb les detencions d'aquest
setembre de 2019 estem davant, un altre cop, d’un muntatge policial com ho van
ser, i així s’ha demostrat els altres casos enumerats.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

repressió estatal vers l’independentisme d’arrel popular. Cal recordar que malgrat
les seves causes segueixen obertes, mesos després de l’operatiu es van retirar els
càrrecs més greus. El mal, tanmateix, ja estava fet.

Expedient 1345/2019. Informes financers i econòmic- Informe període mitjà de pagament,
morositat i execució pressupostària del 2n Trimestre de 2019
A continuació el regidor delegat d’Hisenda explica el contingut dels informes
econòmics financers emesos per intervenció que es transcriuen tot seguit:
INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2019

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, i que arran de l’aprovació del Real decret
1040/2017, de 22 de desembre, el rati de les operacions pagades en el trimestre, és
l’indicador del número de dies de promig en que s’ha efectuat el pagament des de
l’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns entregats o
serveis prestats.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL
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Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del Ple
s’aprova per 12 vots a favor i 1 vot en contra de la regidora Encarna Tarifa Fernández
(PSC-CP)

ACTA DEL PLE

1. Defensem com a forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, les
mobilitzacions, la desobediència civil, resistent i no violenta, pròpia d'una
democràcia madura.
2. Rebutgem les actuacions policials desplegades al Vallès Occidental, Vallès
Oriental i Osona.
3. Exigim a la Fiscalia la retirada de tots els càrrecs que, de manera evident, no
s'ajusten a la naturalesa de les protestes ciutadanes en les que poden haver
participat les detingudes.
4. Exigim a l’Audiència Nacional la llibertat immediata i el sobreseïment de
l'expedient per la naturalesa desmesurada de les acusacions.
5. Ens comprometem a fer costat als grups de suport que sorgeixin per fer costat
les detingudes del 23 de setembre, així com a les seves famílies i amistats.
6. Denunciem l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de
les institucions judicials i emet judicis polítics contra activistes independentistes.
7. Comunicar aquests acords als grups polítics i a la mesa del Parlament de
Catalunya, al President de la Generalitat, al Conseller d'Interior de la Generalitat,
al president del govern de l'Estat espanyol i als afectats i afectades.»

TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

A partir de l’1 de gener de 2013…………………………………………….……..30 dies
Arran del canvi de metodologia del càlcul del període mitjà de pagament regulat en
el RD 1040/2017, el període mitjà de pagament no podrà ser un valor negatiu.
PMP
Rati operacions pagades
Import dels pagaments realitzats
Rati operacions pendents
Import dels pagaments pendents
Període mig de pagament global

16,64
1.001.138,60 €
12,47
23.627,19 €
18,85

TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

A partir de l’1 de gener de 2013…………………………………………….……..30 dies
Import
843.532,68 €

%
85,87 %

32
1077
39

138.817,62 €
982.350,30 €
18.257,30 €

14,13 %
100,00 %

0

173

0,00 €

118.816,02 €

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

20

Codi Validació: 3DP6TKZ35PW97LRACQG6QQG3H | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 27

Pagaments realitzats durant el trimestre dins
el termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini legal a la data de
tancament del trimestre natural
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
Factures pendents de pagament al final del
període que estan dins el període legal de
pagament

Nombre
1045

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 2T TRIMESTRE 2019

ANTECEDENTS

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

–

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
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 30/06/2019 l’Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de 119
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
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ACTA DEL PLE

INFORME
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–

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.
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–

Sector
Administració general i resta de sectors
Policia Local
Escola de Música

Número d’efectius
79
14
26

L’execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 30/06/2019 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

L’ajuntament no té despeses pendents d’aplicar. La previsió del romanent de
tresoreria per a despeses generals a la fi del primer trimestre és el que es resumeix
a la documentació.
2. En relació 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.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

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.

ACTA DEL PLE

1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos i despeses, en termes acumulats,
del primer trimestre és el que consta a la documentació adjunta.

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 segon trimestre de 2019 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 segon trimestre.
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3. Pel que fa al pla de tresoreria, els fons líquids a final del segon trimestre són de
3.370.344,53 €.

Informes i resolucions

Tot seguit pren la paraula Judit Gisbert i Ester, regidora de delegada d’Educació,
Cultura, Salut i Igualtat, i diu:
– L’inici del curs a tots els centres escolars de Solsona ha estat dins la normalitat.
– S’ha començat l’extraescolar Petits Xefs.
– El dia 7 d’octubre es farà el primer Consell escolar municipal d’aquesta legislatura.
– Durant l’estiu s’ha fet el cicle de concerts que estava previst.
– Es comença a fer les valoracions de com ha anat la Festa Major i las primera
valoració de tots els grups que hi han participat sembla que es positiva.
– Es treballa en l’organització de l’acte de nomenament de la pubilla de Catalunya
d’aquest any, que se celebrarà a Solsona durant els dies 25, 26 i 27 d’octubre
de 2019.
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A continuació intervé Ramon Xandri i Solé, regidor delegar d’Hisenda, Administració,
Serveis funeraris, Nucli antic i Habitatge, i diu:
– S’ha fet un estudi exhaustiu de totes les taxes amb la previsió de fer un ple el mes
d’octubre per aprovar algunes modificacions.
– Està treballant amb els pressupostos per a l'exercici 2020. En aquests sentit,
demana a tots els regidors que facin les aportacions que considerin necessàries
com més aviat millor.
– S’està treballant amb per aconseguir incrementar el lloguer social i lluitar contra la
bombolla immobiliària.
– Als serveis funeraris es treballa amb una aplicació informàtica exclusiva per aquest
tipus de servei.
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Pren la paraula Joan Parcerisa i Albacete, regidor delegat de Comunicació i Noves
tecnologies, Transparència i Participació, Esports i Joventut, i diu:
– Dins el programa de garantia juvenil es contractarà un tècnic de salut que estarà
ubicat a l’oficina jove.
– Solsona FM ha començat la nova temporada continuant la programació que es
venia fent.
– Pel que fa a les noves tecnologies ja està en funcionament els punts de wifi gratuïts
en espais públics de Solsona que es gestionen mitjançant una plataforma
anomenada CN Maestro. Aquesta inversió s’ha fet gràcies a uns ajuts de la Unió
Europea que ha finançat el 100% del cost. Ara es treballa per senyalitzar aquestes
zones per tal que la ciutadana les pugui identificar.
– S’ha signat el contracte de prestació de serveis informàtics amb l’empresa
Caberset.
– S’ha tancat la graella d’horaris de la utilització del pavelló per les diferents entitats
esportives.
– S’ha posat en funcionament l’enllumenat del Camp del Serra, obra que va sortir de
les peticions dels pressupostos participatius de l’any passat.
– Es comença a treballar per iniciar els pressupostos participatius de l’any 2020.

ACTA DEL PLE

A continuació, i donant compliment a l'article 42.2 del ROF, la secretària dóna compte
a la corporació dels decrets que van del 82/2019 al 289/2019 que són les resolucions
preses per l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.

A continuació David Rodríguez i Gonzàlez, alcalde president informa d’aspectes que
afecten a serveis socials i governació i diu:
– Ha signat un decret nomenant a tres comissionats en els àmbits de Medi ambient,
Afers socials i Governació: Antoni Carralero, Mariem Mghaiti i Isabel Roca.
– S’està treballant en canvis en la situació i la forma de funcionament del banc dels
aliments. Es preveu que la nova ubicació sigui a l’avinguda Trabucaires i fer un
rebost solidari en forma d’economat.
– S’està fent un llista de voreres sense pavimentar per exigir als responsables les
obres que pertoquin.
– S’està treballant en ampliar les zones verdes d’aparcament al nucli antic.
– S’està buscant una nova ubicació per les dependències de la policia local.
– Es treballa en la figura del policia de barri.
– Es preveu fer un canvi dels senyals del nucli antic.
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Tot seguit Rosó Barrera i Call, regidora delegada d’Urbanisme, Obres públiques,
Serveis municipals, diu:
– S’ha condicionat un nou vestuari i un WC adaptat a les piscines municipals i un nou
espai de taquilla.
– S’ha arranjat i adaptat la vorera de l’Institut Francesc Ribalta per donar un accés
segur a la nova porta d’entrada.
– S’han col·locat seients al pavelló vell, va ser una proposta sorgida del pressupost
participatiu.
– Es van col·locat unes senyals lluminoses de reforç als passos de vianants de la
carretera de Manresa.
– S’està fent la redacció d’un estudi d’inundabilitat del riu Negre, al seu pas per
l’àmbit urbà per donar solució a diverses zones que presenten problemes en casos
de pugues intenses.

ACTA DEL PLE

A continuació Ramon Montaner i Viladrich, regidor delegat de Desenvolupament local,
Medi ambient, Parcs i jardins, explica que:
– A l’Agència de Desenvolupament Local Solsona Cardona s’han fet 21
assessoraments a empreses.
– Des de la regidora de medi ambient s’ha organitzat una caminada al pantà de Sant
Ponç, amb motiu del setmana de la mobilitat sostenible i segura .
– Es treballa per aconseguir millores a la deixalleria.
– Es treballa en la redacció d’una ordenança de residus ja que es necessària per a la
futura implantació del porta a porta.
– Està previst convocarà el consell municipal de sostenibilitat a principis del mes
d’octubre.
El regidor també explica que el treballador municipal Manel Martínez, que treballava a
l’àrea de desenvolupament local, comerç i mercat, per motius personals, deixarà de
prestar serveis a l’Ajuntament de Solsona. El regidor vol agrair al Manel, de qui destaca
la manera de fer calmada i optimista, tota la feina feta i els serveis prestats a
l’Ajuntament.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

– Pel que fa a la biblioteca, ha continuat la seva activitat ordinària participant amb
activitats a les piscines municipals, amb actes de la Festa Major i moltes altres
activitats. A data d’avui ja han començat els clubs de lectura.

C) PRECS I PREGUNTES

L’alcalde explica que en el decurs del ple únicament es contestaran aquelles
preguntes que s’haguin presentat prèviament per escrit. Les preguntes que es formulin
verbalment es contestaran en el pròxim pel ordinari.

David Rodríguez comenta que el principi de l’anterior legislatura el grup municipal ApS
CUP feia les preguntes per escrit però amb el temps va deixar de fer-ho.
Òscar Garcia diu que es va deixar de fer perquè al cap d’un mes es rebia un escrit
però les respostes no contestaven el que demanaven.
David Rodríguez diu que quan es contesten les preguntes a una ple sense haver
pogut mirar l’expedient o informes de les coses que es demana, perilla que la resposta
no sigui correcta. Per això prefereix abans de contestar, estar segur de la resposta que
es dóna. El govern té el dret de poder-se preparar les respostes.
Encarna Tarifa diu que no té sentit no contestar les preguntes si el regidor coneix les
respostes.
Tot seguit Marc Barbens demana:
1. Li consta que hi ha problemes amb els veïns de la zona esportiva, quins treballs o
accions s’han fet que hagin provocat aquesta situació?
L’alcalde diu, que segons la informació que té, però pot ser que hi hagi aspectes que
no els conegui, el que pot contestar és que en el decurs de les visites als barris que es
van fer al mes de maig els veïns van plantejat el tema de la mala circulació de la zona i
es va quedar que des de l’Ajuntament es faria un estudi. Així es va fer, però un grup de
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Encarna Tarifa diu que les preguntes que no siguin complicades es poden contestar
però les que requereix informes o buscar informació es deixin pendents, tal com s’ha
fet sempre. Afegeix que la gràcies de la pregunta o resposta a un ple és que també
genera més peguntes o més intervencions.

ACTA DEL PLE

Maria Pilar Viladrich diu que aquesta mesura fa que el Ple perdi espontaneïtat i
dinàmica. Afegeix que els regles del joc s’han de fixar entre tots.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Marc Barbens diu que no entén el canvi de criteri i que almenys, s’hauria pogut avisar
abans. Demana que abans d’implantar canvis importants, almenys, s’informi amb
antelació suficient per poder-se adaptar al canvi. Afegeix que amb aquestes mesures
s’està desvirtuant el ple. S’entra en un bucle: pots demanar al ple i reps resposta al
cap de dos mesos, o pots demanar per escrit i rebre la resposta al cap d’un mes o
pots demanar per escrit sense passar per ple i es té l’obligació de contestar en 5 dies.

veïns es van sentit molestos perquè van entendre que abans d’aplicar la solució se’ls
hi consultaria. També van comentar que tenen problemes per accedir amb cotxe a
algun garatge. Arran de les queixes veïnals tots els canvis ara estan aturats.
2. Els pressupostos participatius, com es farà?
Joan Parcerisa contesta que la idea és que aquest any, per temes de calendari, es faci
igual que l’any passat i fer les innovacions pels pressupostos participatius de
l’any 2021.

2. En relació al Consell Municipal de Sostenibilitat demana que a la pròxima reunió
que es tracti el tema de la municipalització del servei del porta a porta.
3. En relació al servei de la llar d’infants explica que aquest nou curs ha començat amb
unes ràtios d’alumnes per classe molt elevades. Tot i que es compleix els ratis legals
creu que es necessari posar un mestre de reforç a cada aula. Afegeix que aquesta
situació segurament és conseqüència d’un preu de contracte molt ajustat.
Judit Gisbert, regidora d’Educació, contesta que la propera setmana té previst visitar la
llar d’infants i parlar amb la directora.
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L’alcalde contesta que els comissionats tenen per objectiu assessorar i ajudar al
govern en determinades àrees a partir de la seva experiència i coneixement en
qüestions d'interès per a la ciutat. Les tres persones escollides formaven part de la
llista d’ERC en els darreres eleccions: Antoni Carralero, Isabel Roca i Mariem Mghaiti, i
la seva dedicació serà altruista, sense retribució ni indemnització. Carralero participarà
en el seguiment de la implantació de la recollida porta a porta, àmbit en el qual va
treballar durant el mandat passat i en el qual és necessari un suport extern perquè
aquest canvi de sistema de recollida requerirà de gran dedicació per fer arribar a la
ciutadania els nous hàbits que hauran d’adoptar.
Pel que fa a Afers socials, l’alcalde diu que uns punts del programa electoral d’ERC
era la creació d’un comissionat per afavorir la inclusió i participació de les comunitats
minoritàries en els afers socials. En aquest sentit, Mariem Mghaiti és una ciutadana
vinculada a la comunitat musulmana, en el si de la qual participa activament.
Pel que fa a Governació l’alcalde diu que es vol redactar una nova ordenança de
convivència ciutadana i la persona que havia estat al càrrec de l’àrea de governació
fins ara creu que pot ser de gran ajuda.

ACTA DEL PLE

1. Pel que fa al decret de nomenament de comissionaris diu que desconeix el redactat
del Decret però creu que són innecessaris. S’ha nomenat a persones que són
exregidors o que anaven a les llistes d’ERC a les passades eleccions. El seu perfil no
és tècnic sinó polític. Entén que siguin persones amb ganes de treballar però diu que
dins els regidors de l’oposició també hi ha persones amb ganes i capacitat de treball, i
a més a més són regidors.

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich i diu:

4. El dia 27 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Solsona va aprovar una moció
que feia referència als parcs infantils i que no s’està portant a la pràctica. Diu que ens
mereixem uns altres parcs, ja que en els actuals: el terra està malament, estan plens
de bassals, no hi ombres adequades, es van plantar arbres però fora de temporada i
això ha fet que pocs visquessin. Demana millores i pla de seguiment.
Ramon Viladrich comenta que un pla de seguiment ja s’està fent i que s’intentarà
millorar aquests aspectes.
5. El dia del Cartipàs municipal va fer un prec a regidora d’Igualtat per fer un canvi de
nom de la regidoria i passar a dir regidoria pel feminisme. Demana a la regidora si ha
plantejat un canvi de nom de la regidoria.

Que és molt necessari que es nomeni un coordinador d’educació professional de
la comarca.
L’alcalde contesta que es treballa per tornar a tenir una taula de formació
professional, que abans funcionava i ara no.

–

Si hi ha prevista alguna col·laboració amb l’UEC.

–

L’oficina jove té prevista alguna formació per joves que no estan escolaritzats?

–

En relació a la trobada dels oficis, comenta que li va agradar que es fes un taller de
robòtica.

–

Pel que fa a medi ambient, fa un prec: Demana que als contenidors es posin unes
vinyetes informant de les coses que es poden posar o no al contenidor. També
demana si en els barris que no hi ha contenidors de l’oli se’n posarà i si es treballa
amb el tema de les mini-deixalleries.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària actal., estenc aquesta acta.
Vist i plau
El president

La secretària actal.
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–

ACTA DEL PLE

A continuació pren la paraula Encarna Tarifa Fernández i diu:

Número: 2019-0006 Data: 23/01/2020

Tot seguit Òscar Garcia demana si es porta un registre dels homes i dones que han fet
actes culturals a la ciutat contractats per l ‘Ajuntament.
Judit Gisbert contesta que li consta que el personal de l’àrea de cultura de
l’Ajuntament està fent aquest registre.

