Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/4

El Ple

ordinària

Data

28 de novembre de 2019

Durada

des de les 21.00 fins a les 23.30 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

No

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: 2019-0009 Data: 29/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Immaculada Jané i Viñals (2 de 2)
Secretària actal.
Data Signatura: 29/07/2020
HASH: 79102245b54332589022fbbc7f36f622

David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 29/07/2020
HASH: 3644ff0be0d2797edb4197645ed05377

ACTA

Una vegada verificada per la secretària actal. la constitució vàlida de l’òrgan, el
president obre la sessió, procedint a la deliberació dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia.
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de les actes de la sessió anterior

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 8, en contra: 4, absents: 1

A petició de l’alcaldia, el regidor delegat d’Hisenda, Ramon Xandri i Solé, explica el
contingut de la proposta que es presenta a la consideració del Ple i que diu així:
«En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de
crèdits núm. 4/2019 del pressupost en vigor, en la modalitat de transferències de
crèdit i ampliació de crèdit i de conformitat amb l’establert a l'article 175 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, emeto el següent informe-proposta,
amb base als següents,
Antecedents de fet
A la vista dels següents antecedents:
Documents
Provisió d'alcaldia
Informe de secretaria
Informe d’intervenció
Memòria econòmica d'alcaldia
Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària
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Data/Núm.
19/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

Expedient 1983/2019. Modificació de Crèdit núm. 4/2019
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Pren la paraula Marc Barbens i comenta que ell, des del programa de gestió
d'expedients no ha pogut visualitzar el contingut de les actes. Atès que altres
regidors comenten aquesta incidència s’acorda que es trametrà per correu
electrònic el contingut íntegre de les tres actes a tots els regidors, i que si en el
termini de 10 dies, no s’ha formulat cap objecció, les actes quedaran aprovades
per unanimitat. En cas que algú formuli alguna observació, les actes es portarien
per a la seva aprovació en el proper ple ordinari que se celebrarà el dia 30 de
gener de 2020.

ACTA DEL PLE

L’alcalde demana si ha ha cap observació a les actes de les sessions dutes a terme
els dies 26 de setembre de 2019, 15 d’octubre de 2019 i 31 d’octubre de 2019, que
són les que es presenten a la consideració del Ple.

Legislació aplicable

Vist l’exposat, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel ple, de conformitat amb el
que es disposa en l'article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Per això, de conformitat amb l’establert a l'article 175 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de
resolució:
Informe-proposta de resolució
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2019, del
pressupost en vigor, en la modalitat de transferències de crèdit i ampliació de crèdit
per majors ingressos.
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— Els articles 169, 170, 172, 177, 182 i Disposició addicional setzena del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos,
desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i Disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals,
aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la
Unió Europea (SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter
econòmic.
— El Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la
destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a
inversions financerament sostenibles i s'adopten altres mesures en relació amb les
funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional.
— L'article 4.1.b).2n. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional.

ACTA DEL PLE

La legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

El resum de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen són:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació Pressupostària
Descripció
1530
22706
Estudis i treballs tècnics
1710
21002
Conservació parcs i jardins
Total despesa

Euros
24.000
27.000
51.000

Alta de crèdit al pressupost d’ingressos
Aplicació Pressupostària
Descripció
45080
Generalitat transferències corrents
Total

Euros
27.000
27.000

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s'haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per
resoldre-les.»
Tot seguit pren la paraula Marc Barbens i comenta que no estan d’acord amb la
proposta presentada ja que la conservació dels parcs i jardins no es podrà executar
durant aquest any atès que fins que no s’hagi acabat l’exposició al públic de
l’expedient de modificació de crèdit que es podrà iniciar l’expedient de contractació
dels treballs de conservació dels jardins.
L’alcalde comenta que s’intentarà fer-ho i que si no es pot, no es farà i sinó, no es
farà. Diu que amb aquests expedients el que es fa es ajustar les partides a les
necessitats d’aquest exercici.
Tot seguit pren la paraula Òscar Garcia i diu que ApS-CUP votarà en contra.
A continuació pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal de PSCCP i diu que estaria bé poder treballar com més aviat millor en la conservació dels
parcs infantils però sempre hi quan tots els procediments de contractació siguin
adequats i correctes.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
ple s’aprova per 8 vots a favor dels regidors David Rodríguez i González (ERC), Rosó
Barrera i Call (ERC), Ramon Montaner i Viladrich (ERC), Judit Gisbert i Ester (ERC),
Ramon Xandri i Solé (ERC), Sara Alarcon i Postils (ERC), Joan Parcerisa i Albacete
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18.000
6.000
24.000
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Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació Pressupostària
Descripció
1510
13000
Retribucions bàsiques
1510
13002
Altres remuneracions
Total

ACTA DEL PLE

Aquesta modificació es finança mitjançant:

(ERC) i Encarna Tarifa i Fernández (PSC) i 4 vots en contra dels regidors Marc Barbens
i Casals (JUNTS), Isabel Pérez i Martínez (JUNTS), Xavier Torres i Romero (JUNTS),
Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP) i Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).

Expedient 1969/2019. Aprovació del Pressupost general, bases d'execució i plantilla de
personal per l'exercici 2020.
Tipus de votació: ordinària

Favorable

A favor: 7, en contra: 4, abstencions: 1,
absents: 1

Vist i conegut el contingut dels informes de la intervenció municipal, de data 25 de
novembre de 2019.
Vist l'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària de data 25 de novembre del que es desprèn que la situació és
d’equilibri.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

«Format el Pressupost General d'aquest ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2020, 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.

ACTA DEL PLE

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

Es proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general d'aquest ajuntament, per a
l'exercici econòmic 2020, junt amb les seves Bases d'execució, i el resum del qual
per capítols és el següent:
Estat de despeses
A) Operacions no financeres
A.1. Operacions corrents
Capítol 1: Despeses de personal
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 3: Despeses financeres
Capítol 4: Transferències corrents
Capítol 5: Fons de contingència
A.2. Operacions de capital
Capítol 6: Inversions reals
Capítol 7: Transferències de capital
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8.894.206
8.193.206
3.689.590
3.925.744
35.000
446.872
96.000
701.000
611.000
90.000
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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.

B) Operacions financeres
Capítol 8: Actius financers
Capítol 9: Passius financers
Total

650.000
0
650.000
9.544.206

Total

8.894.206
8.843.206
3.560.500
110.000
2.554.600
2.601.506
16.600
51.000
0
51.000
650.000
0
650.000
9.544.206

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual:
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SOLSONA 2020
1. PERSONAL FUNCIONARI

Total

17

Vacants
1
1
1
0
0
0
4
7

2. PERSONAL LABORAL
Denominació de la plaça
Coordinador General
Tècnic superior arquitecte
Tècnic superior arquitecte TP
Responsable de comunicació i protocol
Directora ràdio municipal
Arqueòleg
Professors de música grau superior
Professors de música grau mitjà
Tècnic mitjà aparellador
Tècnica responsable de RRHH
Tècnic resp. de cultura i joventut
Bibliotecari
Tècnic de promoció econòmica
Dinamitzador/a turístic
Enginyer
Delineants
Adm. escola de música
Cap d'unitat d'esports
Administratius OAC

Categoria
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mtijà
Tècnic grau mtijà
Delineants
Administratiu
Administratiu
Administratiu
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grup
(EBEP)
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1

Places
1
1
1
1
1
1
13
6
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2

Vacants Dedicació
0
TC
1
TC
0
TP
0
TC
0
TC
1
TP
13
TP
6
TP
1
TC
0
TC
0
TC
0
TC
1
TC
1
TC
1
TC
1
TC
1
TP
0
TP
0
TC
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Denominació de la plaça
Escala
Subescala Classe
Categoria Grup Places
Secretari
H. Nacional
Secretaria
A1
1
Interventor
H. Nacional
Intervenció
A1
1
Tresorer
H. Nacional
Tresoreria
A1
1
Tècnic superior
Adm. General
Tècnica
A1
1
Tècnic mitjà
Adm. General
Gestió
A2
1
Caporal policia local Adm. Especial
Serveis especials
Policia local escala bàsica: C2
2
caporal
Agents de policia localAdm. Especial
Serveis especials
Policia local escala bàsica: C2 10
agent

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

A) Operacions no financeres
A.1. Operacions corrents
Capítol 1: Impostos directes
Capítol 2: Impostos indirectes
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4: Transferències corrents
Capítol 5: Ingressos patrimonials
A.2. Operacions de capital
Capítol 6: Alienació d'inversions reals
Capítol 7: Transferències de capital
B) Operacions financeres
Capítol 8: Actius financers
Capítol 9: Passius financers

ACTA DEL PLE

Estat d’ingressos

Administratius
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca
Administratiu de museu
Tècnic/a de ràdio
Encarregat equipament cultural
Encarregat equipament cultural
Aux. Adm. biblioteca
Oficial serveis funeraris
Oficial encarregat de cementiri
Encarregat brigada de manteniment
Encarregat serveis aigües
Oficial casal de cultura
Oficial de brigada
Operari de brigada
Vigilants esportius
Vigilants esportius
Conserge museu*
Conserge d'escola
* a extingir

Administratius
C1
Auxiliar de biblioteca C1
Administratiu
C1
Administratiu
C1
Encarregat
C1
Encarregat
C2
Auxiliar administratiu C2
Oficial serveis funerarisC2
Oficial
C2
Encarregat
C2
Encarregat
C2
Oficial
C2
Oficial brigada
C2
Peó personal oficis
AP
Vigilants
AP
Vigilants
AP
Vigilants museu
AP
Ordenances
AP

7
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
2
4
1
1
2
Total

1
1
1
0
0
0
0
3
0
0
0
1
4
2
1
1
0
1

TC
TC
TC
TP
TC
TC
TP
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TP
TC
TC

82

43

3. PERSONAL EVENTUAL

Total
Tipus de personal
Personal funcionari
Personal Laboral
Personal Eventual
Total

Places
17
82
1
100

Places
1

Vacants
0

1

0

Dedicació
TC

Vacants
7
43
0
50

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.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

grup
(EBEP)
C1

Categoria
Administratiu

ACTA DEL PLE

Denominació de la plaça
Secretaria d'alcaldia i regidories

Annex
El regidor afegeix que en el decurs del ple de setembre i octubre va convidar a tots
el regidors a fer aportacions pels pressuposts de l’exercici 2020. Ha tingut diferents
trobades amb els regidors de JUNTS per escoltar, opinar i palar de números i
convida als regidors de les altres formacions a fer el mateix pels propers
pressupostos ja que al final els pressupostos han de ser en benefici de Solsona i
per tots els ciutadans. Acaba dient que els pressuposts d’enguany no són els
pressupostos ni de Junts, ni d’ApS-CUP ni del PSC però que en ells hi ha coses
positives que permeten el vot favorable de totes les formacions:
Per JUNTS, són uns pressupostos que permeten la promoció econòmica.
Per PSC, són uns pressupostos socials.
Per ApS CUP, són uns pressupostos amb caire social, cultural, que milloren les
instal·lacions esportives i que estan en la línia de moltes de les seves demandes.
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Cinquè. Remetre còpia a l'administració de l'Estat, així com al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.»

Ramon Xandri acaba demanant el recolzament de totes les formacions i confiant
que sigui el principi d’una bona relació amb tots els partits.
A continuació pren la paraula Marc Barbens, portaveu del grup municipal de
JUNTS, i agraeix a Ramon Xandri la voluntat de parlar que sempre ofereix i que
seria molt millor si l’alcalde tingués la mateixa predisposició.
Continua dient que avui és el ple més important de l’any i que no entén la
presentació d’uns pressupostos sense haver elaborat el pla de mandat.

Però en relació a possibles inversions diu:
-En relació al porta a porta, tenen molts interrogants. Des del seu punt de vista, el
Consell de Sostenibilitat no és el millor lloc per tractar a fons els dubtes i proposa
fer una reunió amb un nombre més reduït d’assistents per debatre aspectes
puntuals.
-El tanatori el consideren molt important però no veuen clar el finançament.
-Cal Manel, no veuen clar ni el finançament i ni l’obra. Als geganters tampoc els
agrada la proposta.
-Hi ha inversions que ells consideren molt importants i que els pressupost no ha
inclòs ni ningú les ha esmentat, com:
-La remodelació de la plaça del Camp i el seu entorn.
-L’òrgan de la Catedral.
-L’avinguda Pere Màrtir Colomés i el carrer d’Ensija.
-El regidor afegeix que també valorarien positivament la inversió en la pista
esportiva de l’escola Arrels II.
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Pel que fa a les inversions, el regidor diu que tenint en compte l’elevat import positiu
del romanent de tresoreria i el baix nivell d’endeutament, aquest any seria un bon
moment per apostar i fer un pla econòmic financer incloent inversions com el
Tanatori i el porta a porta.
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Tot seguit Marc Barbens fa una anàlisis d’aspectes puntuals de les partides
pressupostàries de despeses i diu:
- Està content de l’existència d’una partida per fer un estudi d’habitatges buits i d’un
partida pel manteniment de parcs i jardins.
-Hi ha prevista una transferència de 90.000 euros al Consell Comarcal per fer la
redacció del projecte executiu de Cal Manel però al pressupost del Consell
Comarcal l’import que preveuen rebre és de 120.000 euros.
- L'increment de la partida per les retribucions per òrgans de govern calcula que
està motivat per la incorporació de 2 regidors a dedicació parcial i l’increment del
sou de l’alcalde.
-El capítol I hauria de contempla major retribució al cos de la policia local per evitat
la fuga d’agents a altres administracions.
-Sembla que la partida d’ajuts per la creació d’ocupació i promoció econòmica
s’hagi reduït.
-Sembla que s’hagi incrementat la dotació a pressupostos participatius però en
realitat es manté igual, 50.000 euros per l’any 2020 i 50.000 pel 2021.

ACTA DEL PLE

L’alcalde diu que ara no es té però que el tindran aviat i que serà un recull de totes
les accions previstes al programa electoral.

Tot seguit Ramon Xandri fa una explicació detallada de cadascuna de les partides
d'ingressos i despeses i el motiu de la seva modificació, si és el cas.
Diu que els pressupostos de l’any 2020 ha augmentat un 1,73% respecte els de
l’any passat, situant-se a l’import de 9.544.206 euros, i destaca que continuen sent
uns pressupostos realistes i socials. Les inversions no augmenten respecte l’any
passat però s’està a l’espera de rebre subvencions que ajudar a acabar de finançar
obres importants com: el tanatori, el porta a porta i l’illa cultural. De moment, les
inversions que es contemplen son:
-Nova gespa artificial al camp de futbol
-Estudi d’habitatges buits
-Comptadors d’aigua
-Millora de pati de l’Escoal Bressol
-Millora de les instal·lacions de la ràdio Solsona FM
-Inversions del pressupost participatiu
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Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal PSC-CP i diu
que si ella hagués estat conscient de l’oportunitat de fer aportacions al pressupost
segur que hi hauria participat. Demana que pel proper exercici la convocatòria sigui
formal. La regidora també comenta que podrien fer seus els pressupostos per les
inversions amb joventut però troba poca inversió en educació i medi ambient.
L’escola bressol té una aportació municipal important i potser seria viable estudiar
la municipalització.
En medi ambient hi troba a faltar una partida per la deixalleria mòbil; pel porta a
porta i per posar energies renovables a l’escola Setelsis i a l’escola de música, tal
com ja hi ha a la llar d’infants. Diu que troba a falta inversió en medi ambient i
demana que l’ajuntament estigui més compromès en aquesta àrea ja que tota
inversió en medi ambient en el futur té un retorn.

ACTA DEL PLE

Tot seguit pren al paraula Òscar Garcia, regidor d’Alp-CUP i diu que és el cinquè
pressupost en que participa i en tots han adoptat estratègies diferents: negociar,
votar a favor, votar en contra i creu que en cap s’acaba de sentit còmode i en
relació als pressupostos per a l’exercici 2020, afegeix:
-Falta inversió en participació i transparència. La web té moltes mancances i fins i
tot incompleix aspectes obligatoris per llei: no hi ha penjats els contractes menors
de l’any 2019 i el de l’any 2018 estan penjats però no es poden obrir.
-A les taxes pels preus de l’aigua hi ha una justificació de despeses i d’ingressos del
servei que no quadra amb les partides que ara hi ha al pressupost.
Rosó Barrera diu que segurament és pels costos indirectes del serveis que no estan
dins de la partida d’aigua.
-No han pogut veure la partida on hi ha inclòs el sou de la directora de l’Agència.
-No entenen el motiu pel qual aquests pressupostos no inclouen les partides de
l’obra del tanatori, de la implantació del porta a porta .
-Els 50.000 euros pel pla de cultura es passen d’un any a l’altre.
-El tècnic de participació ciutadana està com sempre.
-50.000 euros anuals per pressupostos participatius és un import molt baix.
-15.000 euros per fer un estudi d’habitatges buit és correcte però manca una partida
per fer les actuacions que surtin de l’estudi.
-No hi ha la partida per fer un estudi de viabilitat de la piscina coberta malgrat ser
una de les actuacions previstes en el programa electoral.

-Maquinària pel servei d’obres
-Millora dels equips informàtics
-Millora del dipòsits de Rotxes
-Millores en carres i barreres arquitectòniques
-Parquet per la sala d’actes del casal de cultura
-Mobiliari infantil per a la biblioteca
-Alcoholímetre per la policia local.

Tipus de votació: ordinària

A favor: 11, abstencions: 1, absents: 1

A petició de l’alcaldia la regidora delegada d’igualtat, Judit Gisbert i Ester, llegeix la
proposta que a petició dels grups ERC, JUNTS i ApS-CUP es presenta a la
consideració del Ple, i que diu així:
«Avui i cada dia, volem manifestar el nostr rebuig cap a qualsevol tipus de violència
masclista i fer un pas més en el compromís per eradicar aquesta vulneració dels
Drets Humans.
Volem denunciar fermament la violència que pateixen les dones i que es manifesta
de moltes maneres com una conseqüència, i un instrument alhora, de la desigualtat
entre homes i dones, i de les relacions de dominació que existeixen.
La violència masclista inclou la violència sexual, la violència econòmica, la violència
simbòlica i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones pel
simple fet de ser-ho. I que no diferencia entre edats, classes socials, procedències o
altres estructures socials. El degoteig costant d’assassinats no és més que la punta
de l’iceberg d’una problemàtica estructural de la nostra societat. Aquest any s’han
produït 32 feminicidis als Països Catalans.
I és per això que volem un estat amb una base feminista, una República Catalana
que prioritzi acabar amb els violències, no només els casos més visibles, com els
assassinats i les violacions, sinó també les violències quotidianes que passen
sistema més desapercebudes i que són difícils d’atacar però que legitimen i
reforcen un sistema discriminatori. Una República Catalana amb polítiques
públiques encaminades a la prevenció centrada en l’educació afectivo-sexual que
generi noves maneres de relacionar-se.
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Favorable

ACTA DEL PLE

Moció per la commemoració 25 de novembre, dia internacional contra la violència envers les
dones. Expedient 2029/2019.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per 7 vots a favor dels regidors David Rodríguez i González (ERC), Rosó
Barrera i Call (ERC), Ramon Montaner i Viladrich (ERC), Judit Gisbert i Ester (ERC),
Ramon Xandri i Solé (ERC), Sara Alarcon i Postils (ERC), Joan Parcerisa i Albacete
(ERC), una abstenció de la regidora Encarna Tarifa i Fernández (PSC-CP) i 4 vots en
contra dels regidors Marc Barbens i Casals (JUNTS), Isabel Pèrez i Martínez (JUNTS),
Xavier Torres i Romero (JUNTS) i Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).

L’única manera d’assolir els nostre objectius feministes és implicant-nos,
transformant-nos en agents transformadors, des de la ciutadania fins a les
institucions públiques, per garantir els drets de les dones i la denúncia de les
violències masclistes. Volem una societat de dones i homes lliures on la violència
contra les dones en cap cas estigui legitimada sinó que es condemni i es rebutgi.
Perquè les dones volem ser lliures, no valentes.
Per aquests motius els grups municipals d’ERC-AM, JUNTS i Alternativa per
Solsona-CUP proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels acords
següents:

Quart. Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes
relacions igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de
violència masclista i que fomentin l’empoderament de les dones.
Cinquè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut
Català de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya."
Pren la paraula Encara Tarifa i Fernández, portaveu del grup municipal PSC-CP i diu
que li sap molt greu que un tema que ella el considera de gran importància no es
deixi la banda la política. La moció parla de la república i per aquest aspecte no li
pot donar suport. Diu que en aquesta votació té sentiments contradictoris i demana
que les mocions que es presentin a la consideració del ple i que tractin temes tant
importants no entrin en el terrenys de la política. El seu vot serà d'abstenció.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per 11 vots a favor dels regidors, David Rodríguez i González (ERC),
Rosó Barrera i Call (ERC), Ramon Montaner i Viladrich (ERC), Judit Gisbert i Ester
(ERC), Ramon Xandri i Solé (ERC), Sara Alarcon i Postils (ERC), Joan Parcerisa i
Albacete (ERC), Marc Barbens i Casals (JUNTS), Isabel Pèrez i Martínez (JUNTS),
Xavier Torres i Romero (JUNTS), Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP) i una abstenció
de la regidora Encarna Tarifa i Fernández (PSC-CP).
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Tercer. Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol
mena de violència masclista durant les activitats i festes del municipi.

ACTA DEL PLE

Segon. Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar ampliant els serveis
d’atenció a dones en situació de violència a través dels serveis especialitzats en
violència masclista municipal i/o comarcals. Ampliar aquest servei d’atenció als fills i
filles de les dones víctimes de violència.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

Primer. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències que
pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violències
masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.

Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya.
Expedient 2028/2019.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, en contra: 1, absents: 1

Tot seguit, l’alcalde llegeix la proposta que es presenta a la consideració del Ple, i
que diu així:
«Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de
Catalunya

Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats penals a la
Mesa del Parlament de Catalunya per defensar el dret a la representació política i a
la llibertat d’expressió dels diputats i les diputades, fem nostra la Proposta de
Resolució del Parlament de Catalunya parcialment suspesa com a conseqüència
dels incidents d’execució de sentència formulats pel Govern espanyol al Tribunal
Constitucional.
I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política,
escollits democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin
pertinents, el Ple adopta els següents acords:
Primer. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al
Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat
de la cambra.
Segon. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya,
així com el dels membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots els assumptes
que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o
la sobirania.
Tercer. Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar
limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que
defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els
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Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder
expressar les seves opinions sobre els temes que considerin convenient. Si no fos
així, es desvirtuaria el sentit de les institucions democràtiques que representen la
voluntat de la ciutadania. I això és aplicable als ajuntaments, als consells comarcals,
a les diputacions i, sobretot, al Parlament de Catalunya que representa el poble de
Catalunya.

ACTA DEL PLE

Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder expressar
totes les opinions, no només aquelles que agradin als poders de l’Estat.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

La censura que el Govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucional- pretén
imposar al Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable de
l’autonomia parlamentària i del dret a la representació política dels diputats i les
diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat d’expressió i la iniciativa política
sense coaccions de cap tipus.

diputats i diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de
Catalunya, o a qualsevol altra òrgan de representació política, escollit
democràticament, es desvirtua el sentit de les institucions. Per això, expressa i
expressarà tants cops com ho vulguin els membres d’aquest Ple, la reprovació de la
monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania
del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.

Sisè. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre
qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la
intervenció de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap
impugnació per part del Govern espanyol. I defensar el dret d’aquests parlaments a
seguir-ho fent, perquè la defensa del dret a la representació política i a la llibertat
d’expressió té valor sobretot quan es fa pels que no pensen com nosaltres.
Setè. Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa del
Parlament de Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per defensar la
llibertat d’expressió a la cambra.

ACTA DEL PLE

Cinquè. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de
resolucions polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense
que això hagi estat objecte de persecució i censura per part de les institucions de
l’Estat. I considera que ho ha de seguir fent si aquesta és la voluntat dels diputats i
diputades de la cambra.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

Quart. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els límits del
que es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del
poble de Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la
invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per
posar només alguns exemples.

Pren la paraula Marc Barbens i diu que el grup de JUNTS votaran a favor de la
moció però comenta que troba a faltar la menció a la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, que també ha estat empresonada.
L’alcalde comenta que no hi ha cap inconvenient per afegir-ho.
Tot seguit Encarna Tarifa diu que al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar
de tot i s’han de poder expressar totes les opinions però demana que quan es parla
del poble de Catalunya es tingui en compte que no tothom pensa el mateix.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
ple s’aprova per 11 vots a favor els regidors, David Rodríguez i González (ERC),
Rosó Barrera i Call (ERC), Ramon Montaner i Viladrich (ERC), Judit Gisbert i Ester
(ERC), Ramon Xandri i Solé (ERC), Sara Alarcon i Postils (ERC), Joan Parcerisa i
Albacete (ERC), Marc Barbens i Casals (JUNTS), Isabel Pèrez i Martínez (JUNTS),
Xavier Torres i Romero (JUNTS), Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP) i un vot en
contra de la regidora Encarna Tarifa i Fernández (PSC-CP).
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Vuitè. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern
espanyol, i a la Presidència del Tribunal Constitucional.»

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Informes d'intervenció del 3 trimestre 2019
Tot seguit el regidor delegat d’Hisenda dóna compte al Ple del contingut dels
informes d’intervenció i tresoreria corresponents al 3 trimestres de 2019, que són els
següents:
«Informe de Tresoreria i Intervenció d’acord amb la Llei 15/2010
3r trimestre 2019. Morositat
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.

Nombre
868

Import
772.684,92 €

%
97,94 %

42
910
33

16.311,33 €
788.996,25 €
13.492,03 €

2,06 %
100,00 %

0

0,00 €

344

433.217,30 €

«Informe d’execució trimestral 3r trimestre 2019
Identificació
1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde de la corporació
2. Caràcter: preceptiu
3. Títol: informe de subministrament d’informació trimestral 3T 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.
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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

ACTA DEL PLE

A partir de l’1 de gener de 2013…………………………………………….……..30 dies

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

Terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010

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.

-

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.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

-

ACTA DEL PLE

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:

Personal
En data 30/09/2019 l’Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de 117
persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
Sector
Administració general i resta de sectors
Policia Local
Escola de Música

Número d’efectius
77
14
26

L’execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 30/09/2019 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.
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Per la qual cosa, emeto el següent informe:

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.

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 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 tercer trimestre.»
«Informe de Tresoreria i Intervenció d’acord amb la Llei 2/2012 i el R. D. 635/2014 i
el R. D.1040/2017, període mitjà de pagament 3r trimestre 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 pro-mig 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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Indicadors comptabilitat nacional

ACTA DEL PLE

3.Pel que fa al pla de tresoreria, els fons líquids a final del tercer trimestre són de
3.397.969,17 €.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

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.

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 R. D. 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

10,82
801.215,87 €
14,60
334.065,20 €
11,93

A continuació, Ramon Xandri i Solé regidor delegat d’Hisenda i Administració, comenta
que aquests darrers dos mesos l’àrea d’intervenció ha estat bolcada en la tramitació
dels expedients de modificació de taxes i pressupostos.
A continuació Ramon Montaner i Viladrich, regidor delegat de Desenvolupament local,
Medi ambient, Parcs i jardins, diu:
-S’està reorganitzant el servei setmanal de mercat
-Es continua treballant amb el projecte d’aparadors buits.
-Es preparen les bases pels ajuts de promoció econòmica per l’exercici 2020
-Es treballa per reduir l’ús del plàstic tant a les sessions plenàries com en les diferents
àrees de l’Ajuntament.
-Des de turisme també es col·labora en el 50è aniversari del Carnaval que se celebrarà
el mes de febrer.
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Tot seguit pren la paraula Joan Parcesisa, regidor delegat de Joan Parcerisa i
Albacete de Comunicació i noves tecnologies, Transparència i participació, Esports i
Joventut i diu:
-A petició de Joventut Solsonina s’ha incrementat els horaris d’obertura de la biblioteca
municipal durant els el mes de desembre i meitat de gener per atendre la demanda de
molts estudiants universitaris que en aquesta època tenen exàmens.
-Es farà, amb la col·laboració de la UBIC un Carnet Jove del Solsonès que se’n
podran beneficiar els joves de la comarca.
-S’ha fet un inventari de tots els ordinadors i un estudi dels que convé renovar.
-S’ha iniciat el programa de participació per les inversions i com a novetat el regidor
comenta que es faran dues anualitats juntes, l’any 2020 i el 2021. D’aquesta forma, el
mes de setembre de 2020, quan s’elabori el pressupost de l’any 2021, ja es podrà
posar les inversions que sorgit de la participació ciutadana.

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 290/2019 al 356/2019 i que són les
resolucions preses per l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

Informes i resolucions
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Per acabar l’alcalde, David Rodríguez i Gonzàlez diu:
-S’està redactant un conveni amb la Cooperativa GEDI que permetria l’ocupació
temporal de dos habitatges de propietat municipal situats al carrer Antoni Gaudí,
núm. 5, conegut com Torre Viladot, per destinar-lo als menors d’edat arribats de
l’estranger no acompanyats.
-S’ha reforçat la senyalització del carrer Salvador Espriu fent una rotonda.
-El diumenge passat es va celebrar la festa de Sant Agustí a Barcelona, al carrer
Hospital, on cada any es fa una trobada de gent de Solsona que resideix a
Barcelona. Afegeix que seria interessant fomentar aquesta trobada.
-Per la fira del Tió, que se celebrarà el cap de setmana del 6 de desembre, es farà
l’encesa dels llums de Nadal i enguany com a novetat també s’il·luminarà l’arbre de
la plaça de Sant Roc.
-Fa pocs dies va tenir una reunió amb Fabian Mohedano per tractar la taula de la
reforma horària.
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Tot seguit, Judit Gisbert i Ester, regidora delegada d’Educació, Cultura, Salut i Igualtat,
explica:
-Es valora molt positivament els actes i l’organització del cap de setmana que Solsona
va acollir la proclamació de la pubilla i hereu de Catalunya.
-Totes les escoles de Solsona han iniciat el curs dins la normalitat.
-Enguany per les festes de Nadal no es farà la pista de gel però s’organitzarà un parc
de Nadal a la sala polivalent.
-Es mantindrà el format del dia del patge
-L’agenda de Nadal no s’embustiarà. S’imprimiran alguns exemplars i es deixaran a
llocs d'interès.
-La biblioteca ha començat els cicles de lectura i el programa d’acompanyaments de
lector ha estat un èxit. També ha acollit molts cicles i conferències.
-Hi ha programades activitats sobre la paternitat conscient.
-Es farà formació a professionals sobre la violència de gènere.
- Està previst fer un taller de violència de gènere en centres de secundària.
-Ha visitat tots els centre educatius, excepte la UEC, que per temes d’horaris no ha
estat possible, però està previst fer-ho en breu.
-S’està recollint dades sobre el funcionament de l’escola de música.
-Es fan trobades amb l’Ajuntament de Cardona per .
-Es preveu fer campanyes relacionades amb la salut però s’està valorant quines
podrien tenir més èxit.

ACTA DEL PLE

Pren a paraula Rosó Barrera i Call, regidora delegada d’Urbanisme, Obres Públiques,
Serveis Municipals i comenta:
-S’estan acabant les obres de millora de la plaça de davant l’edifici Taure, a la carretera
de Manresa, i de la plaça del Camp.
-Les obres de l’escola del Vinyet s’executen dins la normalitat.
-S’ha instal·lat una nova il·luminació ornamental a la façana de l’Ajuntament.

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes

7. La persona que cobria el lloc de tècnic de comerç ja no treballa a l’Ajuntament i
demana qui fa les seves tasques.
L’alcalde respon que estan repartides entre agents de policia i personal de
l’Agència.
8. Demana com està la situació del centre sanitari i quines reunions s’han fet.
L’alcalde contesta que no pot avançar res ja que no hi ha res madur, tot està molt
verd.

ACTA DEL PLE

1. Felicita a la regidora de cultura Judit Ester, per la bona organització i els actes
que hi van haver amb motiu del dia de la proclamació de la pubilla de Catalunya.
2. Demana que la cavalcada d’enguany sigui lluïda.
3. 360 pot ser molt o no ser res i demanen poder-hi participar.
4. Per la tramitació del PUOSC es necessari està adherit a un pla estratègic.
Demana poder parlar d'aquest assumpte.
5. Demana si les bases per a l’atorgament dels ajuts per a la creació d’ocupació
estan redactades i si es preveu algun canvi.
El regidor Ramon Montaner contesta que actualment s’estan redactant
6. En relació al procès participatiu els agradaria poder veure com es fa.
L’alcalde contesta que ells hi són el primer i el darrer dia però mentre dura tot el
procès no hi intervenen. Afegeix que l’ideal seria anar-hi el darrer dia i que
s'expliqués tot el que han fet.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

Pren la paraula Marc Barbens, portaveu del grup municipal del JUNTS i diu:

10. Els horaris de l’enllumenat del carrer Regata i plaça de Sant Joan tenen un
decalatge de les 5:30 a les 7:56
Rosó Barrera, regidora delegada de serveis, diu que ho mirarà.
11.Els veïns de la Creu Blanca demanen que s’il·lumini l'accés.
L’alcalde contesta que ja s’ho estudiaran.
12. Ha vist que s’havia acordat la renovació, per mesos, del contracte de recollida
de residus sòlids i de la neteja de viària. Com està el plec de clàusules de la
recollida porta?
L’alcalde contesta que està molt enllestit.
13. Sobre el conflicte de les cases de Llanera que volen ser de Llobera, demana a
l’alcalde si està d’acord en que no es permeti l’adhesió de Torà i Biosca al Solsonès
mentre no es resolgui la problemàtica?
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9. En relació a la rotonda del carrer Salvador Espriu, diu que més que una rotonda
és un nyap.
L’alcalde contesta que no ha tingut temps d’anar-la a veure.

L’alcalde contesta que no ha dit mai això, en qualsevol cas nosaltres donem suport
a la demana dels veïns de Llanera.
14. Les negociacions per una deixalleria nova, com estan?
L’alcalde diu que es busca ubicació.
15. El projecte esportiu de l’escola Arrels II, hi ha voluntat d’ajudar en el
finançament?
L’alcalde comenta que acompanyament segur però finançament segur que no.
16. Per acabar el regidor felicita públicament els treballs que ha prestat a
l’Ajuntament de Solsona l’agent de policia local Josep Alconchel i Cabrera, que s’ha
jubilat aquest mes.

3. Han presentat en temps i forma una moció per debatre-la al ple, però no ha estat
inclosa a l’ordre del dia. Demana que s’inicii el procediment per a la modificació del
reglament de participació ciutadana.
4. Demana a Judit Ester si s’ha plantejat la proposta de canvi de nom de la regidoria
d’igualtat per regidoria de feminisme.
Judit diu que es queda amb el nom de regidoria d’Igualtat.
5. El Consell de Sostenibilitat el dia 5 de desembre de 2018 es va comprometre a
fer un estudi del cost de la municipalització del servei porta a porta Aquest informe
que encara no està acabat i demana que s’aclareixi en quina fase es va quedar
l’estudi.
Alcalde contesta que es va plantejar a diferents àrees i tenint en compte tot el
conjunt de consideracions que es van recollir ja es va donar per conclús que no era
viable. No tenen els números però si que es va recaptar informació per arribar a
aquesta conclusió.
Òscar diu que el seriós seria disposar d’aquest informe.
6. Les companyies que instal·len cables per la ciutat els col·loquen malament.
Rosó Barrera, regidora delegada d’Urbanisme, contesta que ja en són conscient i
s’ha fet un escrit a les companyies advertint-los que no poden actuar sense el
vistiplau de l’Ajuntament. Els serveis tècnics tenen una reunió amb Localred per
saber som s’hi pot fer front.
7. Hi ha treballadors de la brigada fent feines de manteniment als rosers que hi ha a
l’hort del Palau Episcopal.
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2. Demana que les bases dels ajuts de promoció econòmica abans de consensuarles amb SolsonaCo les comenti amb els regidors ja que és difícil modificar-les quan
ja s’han decidit els canvis.

ACTA DEL PLE

1. Al portal de transparència hi ha moltes mancances. Demana que almenys hi hagi
penjats els decrets de l’alcaldia.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

Tot seguit pren la paraula Òscar Garcia i Companys i diu:

L’alcalde diu que fa anys que es fa perquè aquest espai fa una funció pública.
Oscar Garcia contesta que ho han mirant i segons el POUM consta com a verd
privat i segons el cadastre com a públic. El cost d’aquesta intervenció hauria d’anar
a càrrec del Bisbat.
L’alcalde contesta que el manteniment d’aquest espai sempre l’ha fet la brigada
municipal.
Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa i Fernández, portaveu del grup PSC-CP i
comenta:
1. Té la sensació que hi ha un públic que no acaba d’accedir a l’oficina jove.
Demana que faci algun taller per joves que tenen dificultats per estudiar i trobar
feina.

4. A la zona del Camp del Molí i per accedir a la carretera de Manresa hi ha unes
mitges rotondes però l'accés no és fàcil.
L’alcalde contesta que els accessos a la carretera de Manresa és competència del
Departament de carreteres de la Generalitat.
5. Al carrer Camp del Molí hi ha senyalitzats els aparcaments fins a l’escola de
Dansa però es podria acabar de senyalitzar tot el carrer.

Número: 2019-0009 Data: 29/07/2020

3. Li han arribar queixes d’usuaris del parc del Camp del Molí, dient que hi ha un
desperfecte que s’hauria d’arreglar.
Rosó Barrera diu que ja ho tenen en compte.

ACTA DEL PLE

2. Lamenta que la regidora d’educació no hagi visitat la UEC.
Judit Ester diu que si no ho ha fet ha estat perquè no ha tingut dies per anar a tots
els centres, però que preveu fer-ho en breu.

Vist i plau
El president

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

