Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/1

El Ple

ordinària

Data

30 de gener de 2020

Durada

des de les 21.00 fins a les 22.50 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: 2020-0002 Data: 30/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Immaculada Jané i Viñals (2 de 2)
Secretària actal.
Data Signatura: 30/07/2020
HASH: 79102245b54332589022fbbc7f36f622

David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 01/08/2020
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 sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Expedient 95/2020. Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2019.
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

L’alcalde dóna compte de la proposta que es presenta a la consideració del Ple i
que diu així:
"Vista l'obligació d'aquest Ajuntament d'aprovar la revisió del seu Padró Municipal
d'Habitants, amb referència a 1 de gener de cada exercici;
Vist l'informe emès per Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el
procediment a seguir en relació amb l'aprovació del padró d'habitants de Solsona a
1 de gener de 2019;
Vist que s’han formalitzat totes les actuacions dutes a terme durant l'exercici anterior
per a l'aprovació del padró d'habitants de Solsona a 1 de gener de 2019;
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local,
Resolc
Primer. Aprovar el padró d'habitants del municipi de Solsona amb referència a 1 de
gener de l'any 2019, sent la població resultant de 9.094 habitants.
Segon. Que es remetin els resultat numèrics de la revisió anual a l'Institut Nacional
d'Estadística."
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ACTA DEL PLE

Es dóna compte de l'acta del Ple de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de
novembre de 2019, i de l'acta del Ple de la sessió extraordinària celebrada el dia 8
de gener de 2020, d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici
2020, presentades a la consideració dels membres del Ple. En no presentar-se cap
esmena o observació, les dues actes queden aprovades per unanimitat
dels regidors.

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Tipus de votació: unanimitat
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Favorable

A continuació l’alcalde comenta que les dades que s’aproven són les oficials a 1 de
gener de 2019 però que a ell li agrada donar les dades a 31 de desembre de 2019,
ja que són més actuals. A finals d’any la població de Solsona era de 9.338
habitants, per tant un increment de 116 persones, amb un nombre d’empadronats
molt similar a l’any 2012. Diu que, en el decurs d’aquest any, hi ha hagut un
increment natural de la població: 98 naixements i 91 defuncions. També destaca
l‘increment de la població d’origen estranger en 60 persones i que hi ha
representades 57 nacionalitats.
Tot seguit la proposta se sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat de tots
els regidors.

L’alcalde explica el contingut del conveni amb GEDI per l'ocupació de dos
habitatges situats al carrer d'Antoni Gaudí, 5, 1r i 2n (Torre Viladot) que es presenta
a la consideració del Ple i que diu així:
"Permís d’ocupació temporal per l’Ajuntament de Solsona a sol·licitud de GEDI,
Cooperativa d’Iniciativa Social, relatiu a dos habitatges: carrer d’Antoni Gaudí, 5, 2n.
i carrer d’Antoni Gaudí, 5, 1r
La urgència social generada per l’arribada massiva de joves adolescents migrats
procedents de fora del territori, ha representat un sobre esforç per a les institucions
públiques de Catalunya, en particular pel que fa a la protecció d’aquests col·lectius.
Dins d’aquest marc, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té entre les seves funcions
l’assistència urgent i cobertura de les necessitats bàsiques dels joves.
És en aquesta tessitura, i en un context d’emergència de país en que s’han
d’optimitzar tots el recursos adients en aquesta finalitat.
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en la seva recerca
d’actius de cara a la protecció immediata i urgent dels menors d’edat que es troben
en aquesta situació, arribats des de l’estranger sense referents ni mitjans, es va
adreçar a institucions i entitats del sector públic i privat per tal d’aconseguir dotar
dels espais necessaris per aixoplugar a aquests joves.
Per aquest motiu, i donada la saturació dels centres de primera acollida i malgrat
els esforços de personal i entitats, la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència es va adreçar a l’Ajuntament de Solsona per tal de demanar la seva
col·laboració en aquesta tasca, mitjançant la cessió temporal i per raons
d’emergència d’instal·lacions que es puguin adaptar a l’objectiu de protecció dels
menors d’edat amb la immediatesa que la situació demana.
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Tipus de votació: unanimitat

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Expedient 2137/2019. Conveni amb GEDI per l'ocupació de dos habitatges situats al carrer
d'Antoni Gaudí, 5, 1r i 2n (Torre Viladot)

Davant aquesta urgència, GEDI, cooperativa d’iniciativa social, organisme amb
personalitat jurídica pròpia, ha accedit a la present petició en el termes en què es
desenvoluparà a continuació, petició que va ser atesa per l’Ajuntament de Solsona
amb la cessió temporal de les seves instal·lacions públiques situades al carrer
d’Antoni Gaudí, 5 (concretament, l’habitatge situat el segon pis), cessió que es va
preveure fins al dia 31 de desembre de 2019.
Atès que l’habitatge detallat al punt anterior és insuficient per acollir els joves
adolescents migrats procedents de fora del territori que tant GEDI com Ajuntament
de Solsona estan disposats a acollir al municipi, s’ha acordat prorrogar la cessió
d’aquest immoble, així com també formalitzar la cessió del primer pis del mateix
immoble (carrer d’Antoni Gaudí, 5, 1), amb les condicions que es regulen en aquest
permís d’ocupació.

Objecte de la cessió
L’objecte d’aquesta cessió temporal i urgent dels habitatges que es relacionen a
continuació:
- l’habitatge situat al carrer d’Antoni Gaudí, 5, 2n, al municipi de Solsona, que té una
té una superfície útil de 100 m2.
- l’habitatge situar al carrer d’Antoni Gaudí, 5, 1r, al municipi de Solsona, que té una
superfície útil de 206 m2.
Finalitat
La finalitat d’aquesta cessió d’espais és la ubicació d’aquests menors d’edat de
forma urgent una vegada es troben en el nostre territori, en compliment de les
obligacions de protecció de la infància i l’adolescència, i en particular dels menors
d’edat en situació d’eventual desemparament.
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- A nivell internacional la Convenció dels drets de l’infant de 20 de novembre de
1989, ratificada per l’Estat Espanyol, és el principal instrument internacional
jurídicament vinculant de protecció de menors d’edat.
- A nivell europeu trobem la Resolució del Consell 97/C 221/03, de 26 de juny 1997,
relativa als menors no acompanyats nacionals de països tercers després recollida
en les directives del Consell de la Unió Europea 2001/55/CE, 2003/9/CE i
2003/86/CE9. També podem destacar la Resolució del Parlament Europeu, de 12
de setembre de 2013, sobre la situació dels menors no acompanyats en la UE
(2012/2263(INI)).
- A nivell estatal la regulació essencial es troba recollida en l’article 35 punts 3 i 4 de
la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social.
- A nivell autonòmic la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones
immigrades i de les retornades a Catalunya, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i el Decret Legislatiu 1/2002,
de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya.

ACTA DEL PLE

El marc normatiu que regula i estableix les obligacions en matèria de primera
atenció i protecció dels menors d’edat estrangers no acompanyats és el següent:

El nombre màxim de menors usuaris entre els dos habitatges serà de 15.
Obligacions del cedent
Autoritzar a partir de la data de signatura d’aquest document la cessió d’us
temporal de les instal·lacions descrites en l’objecte d’aquesta cessió d’ús, a efectes
d’ingrés i estada temporal dels menors d’edat arribats al territori, sense referents
familiars per tal de cobrir d’un sostre, en tant no es procedeix per part de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a dotar-los del recurs més adient
d’acord amb la seva situació personal.

2) Així mateix, retornar l’equipament a l’Ajuntament de Solsona en el mateix estat en
que és cedit.
3) Pel que fa a l’habitatge situat al primer pis del núm. 5 del carrer d’Antoni Gaudí, i
a més a més de les obligacions que s’han relacionat, executarà les obres
d’adequació del mateix per tal de complir les condicions d’habitabilitat, d’acord amb
el projecte que presentarà a l’Ajuntament i prèvia l’aprovació d’aquest ens.
4) Garantir que els usuaris del segon pis puguin ser acollits al primer pis al moment
de complir els 18 anys.
5) Garantir que no hi haurà cap altre centre d’acollida d’aquest tipus al municipi de
Solsona.
Temporalitat del permís
L’autorització de l’Ajuntament de Solsona tindrà una validesa de 10 anys a partir de
la data de la signatura. En tot cas, es donarà per extingit el permís d’ocupació
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a) Neteja dels espais que s’utilitzin.
b) No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser
autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels pactats sense
l’acord de la direcció del centre.
c) Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de l’activitat,
la normalitat de l’ús, i en el seu cas, la correcta utilització dels espais que
s’utilitzin.
d) Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús, per a la cobertura dels quals els
centres.
e) Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es
corresponen amb l’activitat pactada.
f) No cedir a tercers per cap concepte els espais pactats.
g) Comunicar, de forma immediata, al consorci d’educació de Barcelona qualsevol
incidència derivada de l’ús de les instal·lacions.
h) Abonar el cost dels subministraments que generi l’ús de l’espai cedit (aigua,
llum, gas).

ACTA DEL PLE

Obligacions del cessionari
1) Fer un ús responsable i adequat a l’objecte de la cessió i que implica la
conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament a càrrec de GEDI.
Concretament:

objecte si els espais cedits es destinen a qualsevol altre ús del previst en aquest
document.
L’autorització que avui s’acorda es podrà prorrogar per acord exprés de les
dues parts.
Contingut Econòmic
Aquesta cessió d’ús s’efectua sense contraprestacions econòmiques, a banda de
les detallades a les obligacions del concessionari.
Signen el present document, pel que fa a l’autorització de cessió d’ús, el senyor
David Rodríguez i González, alcalde de Solsona, en virtut de l’acord de Ple del dia
_______________ (Ple de gener del 2020).

Tot seguit pren la paraula Marc Barbens, portaveu del JUNTS i diu que li costa
saber la inversió que ha de fer la cooperativa, i entén que si es posa 10 anys és
perquè és una inversió elevada.
Demana vigilància del compliment del conveni per veure si tot funciona
correctament.
A continuació Maria Pilar Viladrich, portaveu d’ApS CUP, demana un seguiment del
conveni ja sigui mitjançant una comissió o amb representants de diferents partits.
Lamenta que el conveni no se signi amb la Generalitat la Catalunya que és qui té la
competència i s’hagi de signar amb la cooperativa que té encarregada la prestació
del servei. Que els serveis no es prestin directament és una desgràcia que no para
de créixer i una situació que cal denunciar i a la qual no s’hi pot fer ulls clucs.
Tot i aquestes observacions, votaran a favor de la proposta perquè estan a favor
de la integració dels menors i per donar cobertura a aquests joves que ja tenen
18 anys.
Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del PSC-CP, i diu que està
totalment d’acord en què s’ha de fer un seguiment del conveni però no solament
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Pel que fa al termini de 10 anys, que pot sembla excessiu, comenta que és el que
es considera raonable per poder amortitzar les inversions que s’han de fer.
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L’alcalde destaca que tot i que les competències d'assistència de les necessitats
bàsiques dels joves no acompanyats les té la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, la gestió dels centres la Generalitat ho té encarregat a
GEDI, cooperativa d’iniciativa social, organisme amb personalitat jurídica pròpia, per
aquest motiu el conveni es signa am GEDI i no amb la Generalitat.

ACTA DEL PLE

I, pel que a l’acceptació de cessió d’ús descrita en aquest document, Robert Fornés
i Torruella, en nom de GEDI, Cooperativa d’iniciativa social, amb CIF núm.
F59124081 i seu a Barcelona, carrer Llull 27-39.”

del contingut del mateix sinó que també cal vetllar per a la inclusió social per mirar
que aquest jovent es pugui formar i pugui tenir feina. En definitiva que es vetlli per a
la integració tant dels aspectes laborals com educatius.
L’alcalde contesta que cada dos mesos des del Consell Comarcal es fa un
seguiment amb representants d’afers socials i de la Generalitat de Catalunya de
diferents àrees, amb tècnics del SOC i representants de l’escola d’adults.
Tot seguit el conveni se sotmet a votació i queda aprovat per unanimitat de tots
els regidors.

Favorable

Tipus de votació: ordinària

L’alcalde explica el contingut del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Solsonès per a l'execució de l'operació "Illa Cultural de Solsona, un eix
vertebrador del turisme i la cultura al Solsonès", cofinançat amb Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (programa operatiu FEDER 2014-2020), que es
presenta a la consideració del Ple i que diu així:
"Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de
Solsona per a l'execució de l'operació "Illa Cultural de Solsona, un eix vertebrador
del turisme i la cultura al Solsonès", cofinançat amb Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (programa operatiu FEDER 2014-2020)

ACTA DEL PLE

A favor: 8, en contra: 0, abstencions: 5,
absents: 0

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Expedient 115/2020. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per a
l'execució de l'operació "Illa Cultural de Solsona, un eix vertebrador del turisme i la cultura al
Solsonès" (FEDER 2014-2020)

D’una banda, la Presidenta, Il·lustríssima Sra. Sara Alarcón i Postils, en nom i
representació del Consell Comarcal del Solsonès (en endavant, el Consell
Comarcal) en ús de les facultats de representació concedides per l’article 13 del
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya i, per al present acte, segons l’acord del
Ple de data XXXX.
D’altra banda, l’alcalde, Il·lustríssim Sr. David Rodríguez i Gonzàlez, el qual actua en
nom i representació de l'Ajuntament de Solsona (en endavant, l’Ajuntament) en ús
de les facultats de representació conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i de l’article 53.1 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i, per al present acte, segons l’acord del Ple de
data XXXX.
I el/la senyor/a, secretari/ària del Consell Comarcal del Solsonès, i el/la senyor/a,
secretari/ària de l’Ajuntament de Solsona, per tal de donar fe de la signatura del

7

Codi Validació: 535ERTATA96EE4LF3WLW7XE7X | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 29

Reunits

present conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de
col·laboració i
Exposen

IV. Essent voluntat d’ambdues parts sotasignats portar a terme l’execució de
l’operació cofinançada, i la seva gestió de forma efectiva i compromesa, han
acordat l’atorgament del present Conveni per tal de regular tots aquells aspectes
rellevants per a la seva bona consecució, tant de l’execució de les actuacions com
de l’obtenció del cofinançament, per la qual cosa, reconeixent-se mútuament la
capacitat legal necessària per atorgar el present document, ambdues parts
convenen els següents
Pactes
Primer. Objecte del Conveni
És objecte del present conveni establir les condicions de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona per a la gestió i execució
de l’operació “Illa Cultural de Solsona, un eix vertebrador del turisme i la cultura
al Solsonès”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos
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III. Que, per la seva part, l’Ajuntament va mostrar la seva voluntat de participar en la
convocatòria FEDER per tal d’incloure les seves actuacions, havent presentat en el
moment de la sol·licitud (desembre del 2018) tots els certificats exigibles,
declaracions i documents tècnics per a procedir a la sol·licitud de les actuacions del
municipi contingudes en l’operació.
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II. Que, el Consell Comarcal, atesa la seva voluntat de participar en dita
convocatòria, va procedir a presentar la corresponent sol·licitud, en la seva condició
d’ens beneficiari, per via telemàtica a través de l’aplicació informàtica creada a
l’efecte (SIFECAT1420), d’acord amb la Resolució 01/2015, de 16 de gener, de la
Direcció General de Política i Promoció Econòmica del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, així com a la presentació de la
documentació complementària preceptiva, de conformitat amb les bases
reguladores, havent estat notificada en data 7 de juny de 2019 la resolució
PRE/1527/2018, de 4 juny, del Departament de la Presidència per la qual es
comunica l’atorgament de 746.202,74 euros.

ACTA DEL PLE

I. En data 06/07/2018 es va publicar al DOGC (núm. 7658) l’Ordre PRE/105/2018, de
2 de juliol, per la qual s'aprovaven les bases reguladores (en endavant, les Bases)
per seleccionar operacions de les entitats locals (diputacions, consells comarcals i
ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de
Catalunya) susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6, i en data 03/09/2018 es va publicar al DOGC (núm. 7698) la
Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la que s'obria la convocatòria per a la
presentació de sol·licituds.

prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual
s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC núm. 7698, de 03/09/2018) i la
resolució d’atorgament PRE/1527/2018, de 4 juny publicada en data 7 de juny
de 2019.
L’objecte específic, que regula el punt 1 de les bases de la convocatòria, i en
atenció a cada prioritat d’inversió (PI), és:

D’acord amb l’article 5 de les Bases, “les operacions han d'estar executades i
pagades el 31 de desembre de 2021”. Tanmateix, afegeix: “Es podran sol·licitar
pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2021, i
només per les entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de
l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran d'aprovar
mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i
pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023”.
El Conveni regirà també per a regular les relacions entre els dos ens (vinculades al
seu objecte), amb posterioritat a la data indicada, si s’escau, i durant tot el termini
necessari per a la justificació de l’aplicació de la subvenció.

ACTA DEL PLE

Segon. Durada
El present Conveni començarà a regir el dia de la seva signatura i estarà vigent
durant tot el període d’execució, finalització i operativitat de les operacions objecte
de cofinançament i fins a 5 anys posteriors al darrer cobrament de la subvenció
FEDER.

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

- Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels
recursos.
--- 6c. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni
natural i cultural.
------ OE.6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni
cultural.

“20.1 Les entitats beneficiàries han de justificar l'aplicació de la subvenció d'acord
amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i la normativa aplicable a l'execució del FEDER de Catalunya
2014-2020, en els termes establerts en el Programa operatiu.(...)”.
20.2 L'entitat beneficiària certificarà semestralment les despeses a través de la
plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat). La justificació de despeses es
realitzarà amb total llibertat dins el període establert, de forma telemàtica a través
d'aquesta aplicació, i, a mesura que s'executin les operacions, l'entitat beneficiària
informarà dels indicadors requerits. També facilitarà les informacions i les
comprovacions relatives a l'operació objecte de la subvenció que li requereixi
l'òrgan competent.
La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa telemàtica de la documentació
justificativa no eximeix, en cap cas, l'entitat beneficiària de l'obligació de trametre-la
dins del termini establert en la convocatòria. (...).
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Així, segons l’article 20 (“Justificació”) de les Bases de la convocatòria:

20.3 D'acord amb l'article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, un cop transcorregut el termini màxim establert per a la justificació (31
de gener de 2022 i, en cas de pròrroga, 31 de gener de 2024, sens perjudici de la
seva ampliació), sense que s'hagi presentat davant l'òrgan administratiu competent,
es requerirà l'entitat beneficiària perquè, en el termini improrrogable de quinze dies
hàbils, la presenti. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en
aquesta base comporta l'exigència del reintegrament i d'altres responsabilitats
establertes en la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el
termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix l'entitat beneficiària de les
sancions que corresponguin d'acord amb la Llei general de subvencions i el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.”

1) Obligacions de control, seguiment i compliment (article 21.1 de les Bases):
a) Dur a terme les actuacions previstes en les operacions que hagin estat objecte
de cofinançament. El Consell Comarcal, en la seva condició d’ens executor, haurà
d’assumir, conjuntament amb l’Ajuntament de Solsona, en concret, les següents
tasques, que, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es relacionen:
- Coordinació de tota l’operació (des del tràmit de sol·licitud fins al tancament i
justificació de l’Operació).
- Aprovació dels projectes executius i dels plecs de clàusules, facilitats per
l’Ajuntament.
- Publicació de l’expedient de licitació de les actuacions, aprovació dels plecs de
clàusules, i tota la documentació preceptiva, en col·laboració amb l’Ajuntament.
- Adjudicació dels contractes, amb les corresponents meses de contractació,
publicacions i demés deures legals derivats del procediment de contractació
pública.
- Inclusió de les actuacions de l’operació en el pressupost de l’entitat i pagament de
les actuacions en els termes establerts en el present Conveni.
- Justificació de les actuacions; presentació, si s’escau, de recursos i/o al·legacions
i/o altres escrits de resposta a requeriments i de tràmit, així com la generació de tota
la documentació inherent al procediment de concessió de la subvenció FEDER, en
col·laboració amb l’Ajuntament de Solsona.
b) No patir, abans de transcórrer cinc (5) anys des de la finalització, cap modificació
de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial
que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució de l'operació,
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D’acord amb allò previst a l’article 21 de les Bases de la convocatòria (“Obligacions
de les entitats beneficiàries”), correspon al Consell Comarcal:

ACTA DEL PLE

Tercer. Obligacions del Consell Comarcal
Obligacions generals

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Igualment, el Conveni, regirà també per a regular les relacions entre els dos ens
vinculades al seu objecte, si s’escau, fins a la l’acreditació del total compliment de
les obligacions establertes en els següents pactes.

d'acord amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. En cas
d'ajuts a inversions en què l'operació subvencionada consisteix en l'adquisició de
béns inventariables susceptibles de ser inscrits en el Registre de la Propietat,
l'entitat beneficiària ha de fer constar en l'escriptura que el bé de què es tracti
queda afectat a la subvenció per un període de cinc anys, així com l'import de
la subvenció.

f) Observar les normes relatives a les polítiques comunitàries, actuar de conformitat
amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea, en coherència amb els articles
7 i 8 del Reglament (UE) 1303/2013.
g) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de
l'Estat i de la Unió Europea.
h) Complir el marc legal comunitari, amb la normativa específica, el Reglament (UE)
1303/2013 i el Reglament (UE) 1301/2013, amb les instruccions, orientacions,
circulars específiques i altres, així com amb el Manual de procediments de la
Generalitat de Catalunya del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la gestió de
fons FEDER que dictin les autoritats designades en el marc del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.
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e) Posar la documentació a disposició del control de la Generalitat de Catalunya,
com a organisme intermedi, o d'altres òrgans competents estatals o comunitaris,
que comprovaran que s'ha realitzat l'objecte de l'operació cofinançada, que s'ha
efectuat realment la despesa declarada i que compleix amb la legislació aplicable,
les condicions del Programa operatiu i les condicions per al suport a l'operació, en
compliment de l'article 125.4 del Reglament (UE) 1303/2013.
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d) Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses declarades i
les auditories corresponents per mantenir una pista d'auditoria adequada, els quals
han d'estar a disposició de les persones i els organismes competents en la matèria
(personal autoritzat per l'autoritat de gestió, de certificació o d'auditoria, organisme
intermedi, funcionaris autoritzats de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu)
per ser inspeccionats, si així ho sol·liciten durant dos anys a partir del 31 de
desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguin incloses les
despeses definitives de l'operació conclosa, segons el que indiqui l'organisme
intermedi al beneficiari en el moment de l'inici del període esmentat, d'acord amb el
que estableix l'article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013. Alhora, cal conservar els
originals dels documents o les còpies certificades conforme als originals en els
suports generalment acceptats.

ACTA DEL PLE

c) Establir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable
adequada de totes les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada,
d'acord amb el que estableix l'article 125.4.b) del Reglament (UE) 1303/2013. El
sistema emprat ha de permetre distingir de manera clara i inequívoca quina
despesa concreta és objecte de finançament FEDER i quines altres fonts de
finançament aliè l'afecten. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, l'òrgan
competent per resoldre la convocatòria podrà revocar la subvenció assignada.

i) Complir totes les altres obligacions que estableixen les BASES i de
subvencionabilitat de la despesa, i tot allò que disposa la normativa nacional, estatal
i comunitària, així com la normativa europea aplicable. Les entitats beneficiàries han
de signar la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
j) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les
obligacions que assumeixen.
k) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.

- Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
- Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin directament o indirecta
a la subvenció atorgada i puguin posar en risc l’interès públic.
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes
previstos en el Codi Penal.

ACTA DEL PLE

m) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència i, en particular:

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

l) Comunicar a l’Ajuntament la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a
l’atorgament de la subvenció FEDER.

o) Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que correspongui
al Consell Comarcal, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que
permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte de la
subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents
acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats.
2) Obligacions d'informació i publicitat dels ajuts concedits (article 21.2 de les
Bases):
Les entitats beneficiàries es comprometen a complir les obligacions en matèria
d'informació i comunicació regulades en l'article 115.2 del Reglament (UE)
1303/2013 i en l'annex XII, apartat 2.2, que regula les responsabilitats de les entitats
beneficiàries en relació amb les mesures d'informació i comunicació destinades al
públic. En concret, les entitats beneficiàries tenen l'obligació d'incorporar l'emblema
de la Unió Europea i la referència al FEDER en totes les actuacions de difusió i
publicitat de l'actuació objecte de subvenció.
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n) Cedir totes aquelles dades necessàries a l’Ajuntament d’acord amb la normativa
de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.

Aquesta obligació entrarà en vigor en el moment en què es comuniqui formalment a
les entitats beneficiàries l'aprovació del cofinançament.
Aquestes mesures s'aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o element de
difusió que es generi (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic,
etc.). Els models, formats i logotips estan a disposició de les entitats beneficiàries
en el web municat.gencat.cat.
Així mateix, cal donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

b) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni,
amb càrrec a la partida del pressupost 743076500 Transferències de capital al
Consell Comarcal del Solsonès. Projecte FEDER, i fer les bestretes de la totalitat de
l’actuació fins que el Consell cobri els ajuts FEDER de la Diputació de Lleida,
quantitats que seran retornades a l’Ajuntament tan bon punt el Consell en disposi.
c) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal
d’assegurar el correcte desenvolupament de l’Operació.
d) Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal en tot allò que se’l requereixi en
relació amb la realització de l’Operació.
e) Rescabalar al Consell Comarcal de totes les quantitats de les quals aquest hagi
de fer front com a conseqüència de canvis no comunicats per l’Ajuntament i d’altres
que no siguin causa d’actuacions no consensuades conjuntament.
f) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.
g) Conservar i posar a disposició del Consell Comarcal tota aquella informació o
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que
sigui necessària per a la justificació de la subvenció.
h) Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts per un període no inferior als sis (6) anys, comptadors des de la finalització
del termini de presentació de les justificacions.
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a) Executar l’Operació conjuntament amb el Consell Comarcal mitjançant la
realització de l’activitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió de
la subvenció.

ACTA DEL PLE

Quart. Obligacions de l’Ajuntament
En virtut dels acords contingut en el present Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, són obligacions generals
de l’Ajuntament:

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

L’ajuntament de Solsona queda assabentat d’aquestes obligacions i vetllarà,
conjuntament amb el Consell Comarcal, perquè siguin aplicades.

i) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
DGAL (per si mateixa o a través d’auditories externes), i a aportar tota la informació
que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació amb la
subvenció concedida.
j) Col·laborar i facilitar la documentació requerida i que li correspongui en virtut de
les obligacions que l’Ajuntament assumeix en aquest conveni durant l’exercici de
les funcions de control i verificació del Consell Comarcal o de qualsevol altre que
correspongui.

m) Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que
correspongui a l’Ajuntament, en virtut de les obligacions assumides en aquest
conveni, que permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats
objecte de la subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els
documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes
activitats.
n) Assumir la gestió dels bens sobre els que actua l’operació i que es troben en el
seu terme municipal.
o) Facilitar el projecte executiu i de la direcció de l’obra o bé assumir-ne el
finançament.
p) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.
Cinquè. Obligació específica d’execució. Responsabilitat de l’Ajuntament
L’Ajuntament s’obliga expressament a procedir a l’execució, sense excepció, de
totes i cadascuna de les actuacions previstes en l’ANNEX I punt 1 d’aquest Conveni,
i en els termes en el mateix definit i d’acord amb les formes i procediments definits
en les Bases de la convocatòria.
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l) Cedir totes aquelles dades necessàries al Consell Comarcal d’acord amb la
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva
justificació.
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- Facilitar al Consell Comarcal la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
- Comunicar al Consell Comarcal les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin directament o indirecta
a la subvenció atorgada i puguin posar en risc l’interès públic.
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes
previstos en el Codi Penal.

ACTA DEL PLE

k) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència i, en particular:

Qualsevol incompliment d’aquesta obligació comportarà l’assumpció per part de
l’Ajuntament de totes les conseqüències legals i responsabilitats inherents a
l’obligació adquirida, en front, tant del Consell Comarcal.
Sisè. Obligacions de les parts derivades del règim econòmic
En virtut dels acords contingut en el present Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, correspondrà a
cadascuna de les parts, segons s’exposa:

Aquest import equival al 50% de l’import final subvencionable (IVA exclòs), en funció
del pressupost inicial que consta a la sol·licitud, menys els imports resultants de
possibles penalitzacions o de la determinació de conceptes no subvencionables.
4t. Altres ajuts o aportacions
Els acords previstos en aquest capítol sisè, Obligacions de règim econòmic, valdran
també per altres subvencions i/o aportacions a aquest projecte, com és el cas de
l’aportació del 25% del cost del projecte (IVA exclòs) de la Diputació de Lleida i que
es formalitzarà en un conveni que l’ens provincial signarà amb el Consell Comarcal.
Setè. Acreditació de l’obtenció de permisos i/o autoritzacions
A efectes de portar a terme les actuacions incloses en el Projecte FEDER 14-20,
l’Ajuntament s’obliga, específicament i de forma expressa mitjançant la signatura del
present Conveni, a acreditar al Consell Comarcal, amb caràcter previ a l’aprovació
de la licitació de l’obra referent a cadascuna de les actuacions, l’atorgament per
part dels organismes competents de totes aquelles autoritzacions administratives o
permisos que resultin preceptius.
L’acreditació es farà mitjançant l’aportació de còpia de la/les resolució/ons
d’atorgament, adjunta/es al certificat emès pel Secretari/a de l’Ajuntament on es faci
constar la relació i dades rellevants de cadascun dels permisos necessaris per a
l’execució de cada actuació.
Igualment, caldrà que l’Ajuntament aporti (en cas que no hagi estat acreditat en la
fase prèvia de sol·licitud), el corresponent certificat conforme cadascuna de les
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3r. Cobrament / pagament de la subvenció
Un cop es produeixi el cobrament per part del Consell Comarcal dels imports de la
subvenció del FEDER 2014-2020 i de la Diputació de Lleida, relatius a cada
contracte i finestra de justificació procedirà a pagar l’import de la bestreta
corresponent a l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

2n. Assumpció del pagament de despeses inherents a l’execució del Projecte
L’Ajuntament s’obliga al pagament al Consell Comarcal de totes aquelles despeses
vinculades a cadascuna de les actuacions, en la forma i amb les condicions que a
continuació s’exposen: mensualment, i per certificació d’obra feta i aprovada.

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

1r. Dotació pressupostària
Serà obligació de l’Ajuntament la dotació de la partida pressupostària corresponent
a cadascuna de les actuacions contingudes en l’operació en les que participa, i per
a l’anualitat prevista en el mateix.

actuacions no tenen afectació a la Xarxa Natura ni requereixen de declaració
d’impacte ambiental, o bé, en el seu cas, aportin les autoritzacions o declaracions
preceptives, en la forma expressada en el paràgraf anterior.
L’obligació d’acreditació dels permisos o autoritzacions recau en qualsevol cas en
l’Ajuntament, independentment que sigui o no aquest qui hagi procedit a la
redacció del Projecte executiu.
En qualsevol cas, l’aprovació de la licitació quedarà supeditada a l’estricte
compliment d’allò expressat en el present Pacte.

Novè. Reintegrament de la subvenció
Quan, per incompliment de la normativa sobre contractació en el sector públic o per
qualsevol circumstància per causa no imputable al Consell Comarcal, es renunciés
a la subvenció atorgada, o bé esdevingués sense efectes o resultés invalidada,
nul·la, anul·lada, revocada, revisada, modificada, o bé en cas que s’hagués de
procedir al reintegrament de quantitats subvencionades, l’Ajuntament serà
responsable i haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar i els
interessos que corresponguin, abonant al Consell Comarcal l’import que aquest
hagi de suportar, deixant indemne el Consell Comarcal de qualsevol tipus de
responsabilitat.
Desè. Concurrència amb altres ajuts o subvencions
No són compatibles amb la subvenció FEDER objecte del present Conveni, aquells
altres ajuts o subvencions que també provinguin, directa o indirectament, de fons
europeus.
Per altra banda, cal tenir en compte que en cap cas es pot produir un sobrefinançament de l’Operació, és a dir, l’import total dels ajuts o subvencions
concedides no pot superar el cost total de la despesa pública subvencionada, en
compliment de l'article 54 del Reglament (CE) 1083/2006 i l'article 19 de la Llei
38/2003 general de subvencions.
Onzè. Composició de les Meses de contractació
La composició de les Meses de contractació per a l’adjudicació dels contractes
compresos en el projecte objecte d’aquest conveni es consensuarà per les parts
signatàries.
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- L’Ajuntament haurà de procedir, a través de l’òrgan corresponent, a la validació –
en el nivell i forma que determini el mateix ajuntament - dels Plecs administratius i
tècnics (si s’escau) amb caràcter previ a la publicació de la licitació.

ACTA DEL PLE

- A mantenir l’objecte de les actuacions finançades per FEDER fins a un mínim de 5
anys posteriors a la data de tancament de l’operació. A aportar totes les dades,
informació i documentació que siguin preceptives, així com al compliment dels
terminis previstos per a l’execució, atenent en temps i forma, en qualsevol cas, les
comunicacions i requeriments que poguessin esdevenir al llarg del procés.

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Vuitè. Altres obligacions
Altrament, les parts s’obliguen:

Dotzè. Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment per tal de vetllar pel compliment de l’objecte
del present Conveni.
La Comissió realitzarà el seguiment de l’execució de les actuacions i es reunirà, a
aquests efectes, sempre que ho consideri necessari, exercint també, si s’escau,
funcions d’assessorament al Ple de la corporació.

Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del
conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa
necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva
alteració, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que s’estableix en el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
Catorzè. Gestió dels bens una vegada realitzada l’actuació i transferència dels
mateixos a l’Ajuntament
La base 21.1 de les bases de la convocatòria, delimiten en el seu apartat b, el
següent:
“21.1 Obligacions de control, seguiment i compliment
(...)
b) No patir, abans de transcórrer cinc anys des de la finalització, cap modificació de
la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que
afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució de l'operació, d'acord
amb l'article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. En cas d'ajuts a inversions en què
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Tretzè. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la
realització de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell
s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu
seguiment.

ACTA DEL PLE

La composició de la Comissió, serà la següent:
- La presidenta del Consell Comarcal
- El gerent del Consell Comarcal
- El secretari del Consell Comarcal
- L’interventor del Consell Comarcal
- L’alcalde de l’Ajuntament
- El gerent de l’Ajuntament
- La secretària de l’Ajuntament
- La interventora de l‘Ajuntament
- Un representant dels serveis tècnics municipals.

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Les decisions de la Comissió s’adoptaran per consens i tindran caràcter executiu.

l'operació subvencionada consisteix en l'adquisició de béns inventariables
susceptibles de ser inscrits en el Registre de la Propietat, l'entitat beneficiària ha de
fer constar en l'escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per
un període de cinc anys, així com l'import de la subvenció.”
Es deriva d’aquesta obligació que l’entitat beneficiària és titular de la inversió
portada a terme en el marc de l’Operació objecte del conveni, i que aquesta
titularitat s’ha de mantenir fins a 5 anys després de finalitzar l’operació, és a dir, fins
a 5 anys després de la data en què l’entitat beneficiària hagi ingressat el darrer
cobrament de l’Ajut FEDER de l’operació.

Per altra banda, el Consell Comarcal inscriurà les inversions portades a terme en el
marc de l’Operació de FEDER en el seu inventari una vegada finalitzada l’actuació, i
retornarà la titularitat dels bens a l’Ajuntament una vegada transcorreguts els cinc
anys després de finalitzar l’execució de l’operació, en compliment de les bases i la
normativa dels fons FEDER.
Quinzè. Causes de resolució. Extinció del Conveni
Seran causes de resolució del present conveni:

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

L’Ajuntament serà responsable de portar un control exhaustiu dels ingressos i
despeses que comporti l’explotació i gestió de l’equipament i de la comunicació al
Consell Comarcal e l’existència de beneficis, si és el cas.

ACTA DEL PLE

Una vegada executada l’actuació, i un cop realitzada l’acta de recepció o document
equivalent, i en virtut d’aquest conveni, la gestió i explotació integral del bé o bens
executats en el marc del FEDER passarà automàticament a l’Ajuntament. Això vol
dir el manteniment de les mateixes, l’assumpció dels costos que es derivin de la
gestió i explotació, la reposició de materials i consumibles, i qualsevol altra despesa
que sigui inherent a la gestió i explotació del bé o bens.

b) La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que
se’n deriven.
c) La renúncia formal a la subvenció.
d) L’incompliment acreditat de les obligacions que del mateix se’n deriven, per
qualsevol de les parts atorgants.
e) La resolució de comú acord, formalitzada per escrit, entre les parts signatàries.
Setzè. Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del
present Conveni seran resoltes per acord de les parts i a falta d’acord, aquestes es
podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
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a) La complerta realització, un cop justificada o acreditada, del seu objecte i/o el
compliment del seu període de vigència, d’acord amb el contingut del Pacte Segon.

I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol
efecte.
Annex I – Relació d'actuacions de l'operació a assumir pel municipi
Relació d’actuacions subvencionables incloses dins l’operació a assumir per
l’Ajuntament de Solsona:
"Illa Cultural de Solsona, un eix vertebrador del turisme i la cultura al Solsonès""
A continuació l’alcalde explica que hi ha un interès municipal en realitzar l’obra de
l’“Illa Cultural de Solsona, un eix vertebrador del turisme i la cultura al Solsonès”, ja
que permetrà adequar dos edificis, fer un espai de museïtzació pels gegants, un
alberg de joventut i un camp de treball.

Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich, portaveu del grup municipal ApSCUP i diu que tots els espais que es volen crear a l’ Illa Cultural de Solsona
(museïtzació pels gegants, alberg de joventut i camp de treball) els troba positius
per Solsona però no veuen clar el tema FEDER
Caldrà fer una cessió de titularitat de l’espai de durada 5 anys, a comptar un cop
acabades les obres.
És una subvenció que per nombre d’habitants no s’hi podria accedir i s’ha buscat
una solució per fer-la viable però que comportarà assumir més riscos dels que ja de
per si tenen els expedients que estan subjectes a finançament FEDER.
A més a més, essent un espai cedit, se’ls plantegen dubtes posteriors de com es
farà la gestió, qui la farà,... Són preguntes sense resposta.
Per tots aquests motius, el grup municipal que representa, en aquest punt també
s’abstindrà.
A continuació pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal PSC-CP, i
diu que fa anys que es parla de l’illa cultural i que veu bé la col·laboració entre
administracions per aconseguir els objectius. Diu que Solsona ja és un pol turístic i
serà important per incrementar l’oferta de la ciutat.
El grup que representa votarà a favor ja que és un projecte important per Solsona i
demana que es lluiti per portar-lo a terme.

19

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Per aquests motius exposat, el grup municipal que representa, en aquest punt
s’abstindrà.
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Marc Barbens, portaveu del grup municipal de JUNTS diu que és un tema molt
important de la ciutat i que el seu grup s’hi ha trobat bastant absent. Sempre hi han
trobat coses incoherents, com 90.000 i 120.000 dels pressupostos dels dos ens.
Finalment la redacció del projecte es farà des de l’Ajuntament pels serveis tècnics
municipals, justament el departament on ja hi ha més col·lapse d’expedients per
resoldre.
Des del punt de vista del finançament, sí que es rep una important subvenció del
FEDER però també és molt elevada la inversió que hi ha de fer l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

La formalització d’aquest conveni permetrà que una obra del municipi de Solsona
pugui rebre ajuts dels Fons FEDER, que d’una altra forma no hauria estat possible
atès que per nombre d’habitants no s’hi podia accedir directament.

Tot seguit David Rodríguez, alcalde-president, en relació a les manifestacions fetes
pels grups JUNTS i ApS-CUP contesta que és normal que hi hagi col·laboració
entre les administracions més properes.
Sobre el què s’hi farà, l’alcalde explica que hi ha elaborat un estudi d’un pla d’usos.
Pel que fa als serveis tècnics municipals, és conscient que caldrà molta implicació
de tot el departament però explica que està previst reforçar el personal.
Pel que fa al model de gestió, se n’està parlant.
Marc Barbens demana quin és el termini d’execució de l’obra.
L’alcalde contesta que el mes de setembre del 2021 cal haver executat el 70% de
l’obra.

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per 8 vots a favor i 5 abstencions dels regidors Marc Barbens i Casals
(JUNTS), Isabel Pérez i Martínez (JUNTS), Francesc Xavier Torres Romero (JUNTS),
Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP) i Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).

Expedient 112/2020. Modificació de crèdit 1/2020
Favorable

Tipus de votació: ordinària

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

ACTA DEL PLE

L’alcalde contesta que n’és conscient ja que ha estat advertit tant per les àrees de
secretaria com intervenció però justament per això caldrà ser molt més curós en la
tramitació de l’expedient.

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Maria Pilar Viladrich diu que el FEDER és molt difícil de justificar.

"En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 1/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de finançat amb càrrec a nous ingressos i de
conformitat amb allò que s'ha fixat en 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
Primer. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent per les quals no hi ha crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, per
provisió d'alcaldia es va incoar expedient per a la incorporació de crèdit per import
de 70.000,00 € que es finançat amb la concessió d’un ajut de l’ICAEN de la
Generalitat de Catalunya.
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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:

Segon. Amb data 21 de gener, es va emetre memòria de l'alcalde en la qual
s'especificava la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la
seva justificació.
Tercer. Amb data 21 de gener, es va emetre informe de secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Quart. Amb data 21 de gener, es va emetre informe d'intervenció pel qual
s’informava favorablement la proposta d'alcaldia i, en la mateixa data, es va elaborar
l’informe d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Vistos els antecedents, 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 Reial decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 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 allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
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La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 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 Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16.2 de el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (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.
— L'Ordre HAP/2105/2012, 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.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— 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

Legislació aplicable

decret 2568/1986, de 28 de novembre, el es presenta a la consideració del Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020 del
Pressupost vigent, finançat amb càrrec a nous ingressos sobre els totals previstos
en algun concepte del Pressupost corrent, d'acord al següent detall:

Aplicació econòmica: 75000
Descripció: Generalitat de Catalunya ICAEN
Euros: 70.000,00 €
Total ingressos: 70.000,00 €.
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-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.

ACTA DEL PLE

Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, així com l'article 36.1 del Reial decret 500/1990, amb càrrec als
majors drets reconeguts en les següents partides pressupostàries:

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Estat de Despeses
Aplicació: 4420 62900
Descripció: Dues estacions de recàrrega ràpida, una al Vall Fred, 4, i l'altra a la
plaça del Camp de Solsona.
Crèdits inicials: 70.000,00 €
Total: 70.000,00 €.

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent."
A petició de l’alcaldia, pren la paraula Ramon Xandri, regidor delegat d’Hisenda i
explica que el mes de novembre de 2019, tot just fa dos mesos, es va aprovar els
pressupostos de l’exercici 2020 i no es va incloure aquesta partida degut a que la
subvenció no estava concedida i hi havia molt poques probabilitats d’obtenir-la.
La resolució favorable i l’obligació de fer la contractació les obres aviat, fa necessari
tramitar aquesta modificació del pressupost.
Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich i demana quin percentatge de
subvenció es rebrà.
Ramon Montaner diu que es calcula que serà el 100% però ja es veurà. Pot variar en
funció de com evolucionen les obres.
Maria Pilar Viladrich diu que de l’informe tècnic no se’n desprèn això. També diu
que ara ja es té un punt de càrrega de vehicles i no creu necessari que n’hi hagi
d’haver dos mes.
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L’expedient estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://solsona.eadministracio.cat].

Des del seu punt de vista, primer caldria fer un pla de mesures per a la incentivació
de vehicles elèctrics i si d’aquest pla en resulta la necessitat de més punts, fer-ho.
Té la sensació que s’ha corregut molt per una necessitat que encara no es té.
Ramon Montaner diu que el pressupost engloba la totalitat de les obres i algunes de
les partides no s’hauran de contractar ja que les podrà realitzar la brigada
municipal.
Pel que fa als punts de càrrega, el que ara hi ha instal·lat no és de càrrega ràpida.
Els dos que es posaran seran d’unes característiques molt diferents.
L’alcalde contesta que les polítiques de foment de vehicles elèctrics es fan si es té
punts de càrrega ràpida. Sense aquesta instal·lació feta no es pot fer polítiques per
incentivar ni fomentar l’ús.

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 abstencions dels regidors Maria Pilar Viladrich i
Massana (ApS-CUP) i Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Tot seguit pren la paraula Marc Barbens i diu que ells ho veuen bé ja que situa
Solsona en el mapa i això també fomenta molt el turisme de qualitat.
El regidor felicita als treballadors municipals ja que sense la seva implicació i
coordinació hauria estat impossible aconseguir la subvenció, atès que s’atorgava a
les administracions que tramitaven correctament la sol·licitud amb més rapidesa.

ACTA DEL PLE

Ramon Montaner afegeix que la subvenció permetrà situar Solsona dins el mapa de
turisme internacional per vehicles elèctrics, a qui hi té accés qualsevol titular de
vehicle d’aquestes característiques.

Expedient 119/2020. Moció per declarar Solsona lliure de racisme
Tipus de votació: unanimitat

A petició de l’alcalde, Joan Parcerisa, regidor delegat de Joventut, llegeix la moció
que es presenta a la consideració del Ple, i que diu així:
"Moció per declarar Solsona lliure de racisme
Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que
tenen un efecte directe en la societat, la política i l’economia dels Països Catalans.
Aquest increment de les persones migrants que arriben al nostre país es deu a
diversos factors que afecten especialment a països de la Conca del Mediterrani, del
continent Africà i de l’Orient Mitjà, com són el major nombre de conflictes bèl·lics, el
continu ofec econòmic al qual el sistema capitalista sotmet a aquests països o les
greus conseqüències que està reportant la crisi climàtica.
Davant d’aquest context, els Països Catalans s’han erigit com a líders en l’acollida
d’aquestes persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb iniciatives
com Volem Acollir o Open Arms, han encapçalat la defensa dels drets i les llibertats

23

Codi Validació: 535ERTATA96EE4LF3WLW7XE7X | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 29

Favorable

de la nova ciutadania. L’administració s’ha trobat desbordada a causa de la falta de
recursos, de la incapacitat de coordinació i cooperació entre administracions, de
l’existència d’una Llei d’Estrangeria que atempta directament sobre els drets i
llibertats de les persones migrades i, sobretot, de la manca de voluntat per part del
Govern Espanyol i dels estats membres de la Unió Europea de treballar per cercar
solucions efectives que permetin arreglar d’arrel els problemes que condueixen a
aquestes persones a marxar de casa seva.

1. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència per garantir una acollida digna i integradora d’aquelles
persones joves migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi.
2. Elaborar un pla d’acollida municipal, amb termini màxim a la fi del mandat
present, que es focalitzi en l’adequada integració de les persones migrades en el
teixit social del municipi.
3. Coordinar-se amb les diferents forces de seguretat, policia local i mossos
d’esquadra, per combatre els rumors falsos sobre seguretat que criminalitzen i
estigmatitzen a les persones migrades.
4. Coordinar-se amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major
integració de les persones migrades a través de les eines que aquests
proporcionen.
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Des del Jovent Republicà i Esquerra Republicana defensem que els Països
Catalans han estat, són i seran punt de trobada de diferents cultures i terra
d’acollida, i per això elaborem un document que garanteixi que a nivell municipal
això sigui una realitat. Amb aquesta moció Solsona es declara municipi lliure de
racisme, i el ple, l’ajuntament i el govern municipal accepta complir els punts
següents:
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És necessari tenir en compte que aquestes persones estan abandonant casa seva
per garantir la seva pròpia supervivència i fins que no assoleixen el seu objectiu
d’arribar a Europa es veuen exposats a un seguit de situacions molt difícils de
gestionar a nivell psicològic. Tot aquest bagatge emocional s’amplia amb les
dificultats burocràtiques a les quals l’administració els sotmet, a les traves que es
troben per integrar-se en la nova societat i amb les diferències que existeixen entre
ells i la població nativa, agreujant-se encara més si parlem de joves migrats no
acompanyats. Tot plegat requereix una assistència i una atenció pròxima, en la
qual els municipis, els ajuntaments i el teixit social i associatiu local hi tenen un
paper cabdal.

ACTA DEL PLE

A aquesta incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha
d’afegir un factor més que atempta directament contra l’acollida i la inclusió
d’aquestes persones migrades: l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu
discurs i els seus atacs dirigits cap a qualsevol mena de multiculturalitat, sinó
l’assumpció per part d’altres forces polítiques del discurs i la narrativa xenòfoba que
els partits neo-feixistes prediquen. Això, juntament amb la falta de voluntat per aïllar
aquests tipus de partits a les institucions, està erigint més murs que dificulten
enormement la relació d’aquestes persones en el teixit social dels Països Catalans.

5. Els diversos grups municipals representats en aquest ple es comprometen a no
assumir els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a no pactar i aïllar
institucionalment a aquells partits polítics que representin a l’extrema dreta.
6. Traslladar aquest acord a les diverses instàncies."
Pren la paraula Encarna Tarifa i diu que és cert que Europa està fent un paper
vergonyós però per desgràcia no és l’única institució que no està a l’alçada. L’Estat
també incompleix però moltes ciutats també, ja que s’aïlla als nouvinguts.
Afegeix que la moció està carregada de bones intencions i diu que a tots ens queda
molta feina per fer.

Informes i resolucions
_A continuació, i donant compliment a l'article 42.2 del ROF, la secretària dóna compte
a la corporació dels decrets que van del 357/2019 al 391/2019 i de 1/2020 al 35/2020
que són les resolucions preses per l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
Tot seguit pren la paraula Joan Parcerisa i Albacete, regidor delegat de Comunicació i
noves tecnologies, Transparència i participació, Esports i Joventut i diu:
-S’ha començat a redactar el projecte del canvi de gespa del Camp de Futbol.
-El Consell de participació ja està en funcionament i de les sessions han sortit bones
idees.
-Es farà un concurs de poesia adreçat a joves.
-L’oficina jove ja disposa d’una nova pàgina web.
-Mònica Terribas conduirà un programa de ràdio que es farà en directe des de
l’Ajuntament de Solsona el dissabte de Carnaval, dia 22 de febrer de 2020, a les 4 de
la tarda, amb motiu dels 50 anys del Carnaval de Solsona.
-Solsona FM s’ha adherit a la campanya «Si no veus l’esport femení, et perds la meitat
de l’espectable».
-Avui s’ha fet una visita de camp dels pressupostos participatius i hi ha assistit unes 30
persones.
A continuació, Ramon Xandri i Solé regidor delegat d’Hisenda i Administració,
comenta que aquests darrers dos mesos l’àrea d’intervenció ha estat treballant amb la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019 i es comença a treballar en la petició del
préstec per poder finançar les inversions d’enguany.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich i diu que comparteix les paraules
d’Encarna Tarifa. Afegeix que li agradaria aprovar propostes més concretes i poderne fer el seguiment

Pel que fa a l‘àrea del cementiri el regidor explica que ja s’ha posat en funcionament el
servei d’acompanyament al dol i que també està en funcionament una aplicació que
informa de totes les defuncions del municipi i del lloc i hora de l’enterrament.
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Tot seguit, Judit Gisbert i Ester, regidora delegada d’Educació, Cultura, Salut i Igualtat,
explica:
-A la sala polivalent s’han dut a terme els següents actes: Dia mundial de la
discapacitat; Cantades de Nadales; Gala de Nadal de l’Escola de Dansa; Parc de
Nadal i dia dels patges. De tots els actes s’ha fet una bona valoració tant dels tècnics
com de les famílies.
-Pel que fa al teatre, els actes que s’han fet són: Pastorets i festa dels 40 anys de
l’Institut Francesc Ribalta.
-S’ha organitzat la cavalcada de reis i la valoració de tots els col·laboradors també ha
estat positiva
-Pel que fa a la biblioteca: es continua amb els cicles de lectura i el programa
d’acompanyaments de lector, essent un éxit les parelles de lectura; s’ha acollit molts
cicles i conferències; s’ha increment els horaris de la sala d’estudis els dies de les
vacances escolars de Nadal (una proposta de Joventut Solsonina); s’ha programat un
concurs de poesia.
-L’àrea d’igualtat ha fet una taller adreçat a joves i famílies
-L’àrea de salut té programades: sessions de Tai-txi; tallers per a la paternitat
conscient; posar punts liles físics tant per les festes de carnaval com per la Festa
Major; continuar amb les activitats de talentària i actualitzar el Pla intern d’igualtat de
l’Ajuntament de Solsona, actualment en fase de diagnosi.
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Pren la paraula Rosó Barrera i Call, regidora delegada d’Urbanisme, Obres Públiques,
Serveis Municipals i comenta:
-Al llarg del mes de desembre es van acabar totes les inversions que estaven previstes
per l ‘exercici 2019.
-Durant el mes de gener ja s’ha treballat per ultimar tots els projectes de les inversions
a realitzar durant aquest exercici: Rehabilitació del 2 n dipòsit de Rotgers, projecte de
l’illa cultural, projecte del canvi de gespa del camp de futbol.
-S’ha obert la convocatòria per cobrir el lloc de treball d’arqueòleg i d’enginyer, places
que actualment estan vacants a la plantilla.
-S’està treballant en la redacció d’unes bases per treure a concurs el servei de
manteniment de l’enllumenat públic.

ACTA DEL PLE

A continuació Ramon Montaner i Viladrich, regidor delegat de Desenvolupament local,
Medi ambient, Parcs i jardins, diu:
-S’ha començat a treballar per reduir el plàstic d’un sol ús. A les dependències
municipals s’ha col·locat tres fonts i, amb el temps, s’ampliarà el servei a altres
equipaments.
-L’associació ADAS, que està gestionant la gossera, a partir d’ara també gestionarà les
colònies de gats. Aquesta associació fa una crida a la població per fomentar l’acollida
d’animals.
-Es treballa per tal que el tractament de les plagues dels arbrats es pugui substituir
productes químics per productes més naturals.
-El dia 18 de febrer de 2020, a l’auditori de Cardona, es farà la presentació dels
projectes de l’Agència de Desenvolupament Solsona-Cardona.
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Pren la paraula Marc Barbens, portaveu del grup municipal del JUNTS i diu:
-En primer lloc vol agrair la tasca realitzada per Marià Vendrell, caporal de
l’Ajuntament de Solsona i li agraeix la seva dedicació.
-També agraeix a Maria Torregassa tota la feina feta i li desitja molta sort en el canvi
que ha escollit.
-Pels casos de robatoris que s’ha explicat, potser seria convenient convocar la
Junta de Seguretat Local.
-Abans de penjar el Pla de Mandat al web, considera que s’hauria hagut d’aprovar
pel Ple de l’Ajuntament.
-Agrairia que s’informés al Ple de les tasques que porten a terme els comissionats
que es van nomenar a l’inici de la legislatura.
L’alcalde contesta que són persones que ajuden als regidors però que no prenen
decisions.
-Agrairia que s’informés de com es troba el desplegament del porta a porta.
L’alcalde contesta que els municipis de Sant Llorenç de Morunys i Olius van
demanar incorporar-se a aquest servei. S’està estudiant la proposta.
-Demana si s’ha fet alguna reunió de regidor de barri.
L'alcalde diu que començaran aquesta primavera.
-Demana si es preveu alguna col·laboració per a la remodelació de l’orgue de la
Catedral.
L’alcalde diu que com a institució s’hi serà present però la col·laboració no anirà
més enllà.
-La ubicació de la UEC se sap on serà?
L’alcalde diu que se n’estan preocupant.
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C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

Per acabar l’alcalde, David Rodríguez i Gonzàlez diu:
-En primer lloc vol agrair a Marià Vendrell i Llonch, caporal de l’Ajuntament de
Solsona, els serveis prestats a l’Ajuntament al llarg de la seva vida laboral i que fa
pocs dies s’ha jubilat.
-Al municipi hi ha hagut uns quants robatoris amb força i pels informes que s’han fet
es creu que poden estar provocats per gent que no és del país. Es faran controls a
les entrades i sortides del municipi.
-S’han detingut unes quantes persones per actes vandàlics.
-Les obres de l’economat social ja estan gairebé enllestides i es preveu inaugurar-lo
aviat.
-S’està arranjant la cruïlla del carrer del Berguedà amb el carrer de la Segarra.
-Maria Torregassa, que ha estat molts anys secretària de l’alcaldia i dels regidors,
properament deixarà de prestar serveis a l’Ajuntament de Solsona atès que es vol
dedicar a la pagesia. Agraeix molt tot el servei que ha prestat al llarg
d’aquests anys.
-Està previst fer un ban de l’alcaldia per regular el funcionament els carros musicals
durant les festes del carnaval.
-Hi ha la voluntat de començar a treballar en la reforma horària.
-La propera setmana es penjarà al web municipal el Pla de Mandat.

-Com està la reforma de la carretera de Sant Llorenç, al sector de la Cabana del Geli
i la rotonda que hi ha prevista?
L’alcalde contesta que fa pocs dies el Departament d’Obres i Vies de la Diputació
de Lleida li va mostrar el primer esbós de la trama urbana d’aquest sector. Van
demanar a la Diputació de Lleida que abans de tancar el projecte es fes una
presentació als veïns d’aquesta zona.
-Pel que fa al centre sanitari, hi ha alguna novetat?
L’alcalde contesta que no hi ha cap novetat.
-La liquidació del pressupost de l’exercici 2019, se sap com pot anar?
Ramon Xandri diu que de moment no, però confia que sigui positiva. D’aquí uns 15
dies tindrà més dades.
-Felicita a la regidora de Cultura per la cavalcada de reis d’enguany ja que ha estat
molt més lluïda.

Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich, portaveu del grup municipal ApSCUP i diu:
-Felicita a la comissió de Cultura per tots els actes que s’ha fet durant les vacances
de Nadal.
-Agraeix la convocatòria de l’alcalde per informar als portaveus d’aspectes
d’actualitat municipal.
-No considera positiu posposar la implantació del porta a porta a no ser que aquest
temps serveixi per acabar l’estudi per municipalitzar el servei.
-Valora molt positivament l’ampliació de l’horari d’obertura de la sala d’estudi. És un
luxe la instal·lació i el personal que hi treballa.
-També valora positivament el servei d’acompanyament al dol.
-Demana informació de com es troba l’estudi dels cens d’habitatges.
Ramon Xandri contesta que s’està començant a moure. Un cop estiguin aprovats
els pressupostos es centrarà en aquest tema.
-Demana si existeix alguna partida pressupostària pel consell d’adolescents.
Joan Parcerissa contesta afirmativament.
-Demana si es pot instal·lar un canviador d’infants als dos lavabos del Casal de
Cultura i Joventut
Judit Gisbert contesta que aquest any es farà.
-Demana que a la zona d’atraccions que s’instal·larà al camp del Serra per les festes
del Carnaval, s’obligui als titulars de les mateixes a, durant 4 hores, prestar el servei
però sense llum ni so, en benefici a totes aquelles persones i infants que pateixen
malalties relacionades amb la hipersensibilitat.
Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa i Fernández, portaveu del grup PSC-CP i
comenta:
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Ramon Montaner diu que es coneix el problema i explica les actuacions que
s’hi farà.

ACTA DEL PLE

Tot seguit Xavier Torres celebra les notícies de les obres del sector de la Cabana
del Geli i demana si es té coneixement de la problemàtica dels gats que hi ha en
aquest sector.

Número: 2020-0002 Data: 30/07/2020

Judit Gisbert respon que l’èxit és d’un munt de gent que treballa voluntàriament
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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.

ACTA DEL PLE

-En primer lloc, agraeix a Maria Torregassa tota la tasca que ha realitzat a
l’Ajuntament o alhora la felicita per haver pres aquesta decisió de tornar al camp.
-Felicita al regidor de Joventut per la implantació del carnet Jove del Solsonès. És
una idea que la va començar l’anterior regidora del PSC, Yasmina Valderrama, i
celebra que finalment estigui en funcionament.
Joan Parcerisa diu que s’ha continuat la tasca que va iniciar la Yasmina.
-Demana si els joves que no estan escolaritzats poden fer aportacions al consell
d’adolescents.
De moment s’han començat a tenir propostes que arriben dels joves escolaritzats
perquè és el canal més fàcil. L’objectiu és arribar a tots els joves, però és difícil i
més si no estan escolaritzats.
-En relació a la crida per fer acollides d’animals que ha apuntat el regidor de medi
ambient, creu que es podria aprofitar el canal de la ràdio per fer divulgació.
-Li sap greu que des de la regidoria d’Educació no s’hagi presentat cap proposta
pels joves que no estan estudiant. Cal saber les seves necessitats.
Es pot fer col·laboracions deixant pintar murs, bancs, passos de vianants,
manteniment de zones enjardinades, vetllar la relació intergeneracional... hi ha
moltes coses a fer per aconseguir que aquest col·lectiu senti seva la ciutat. En un
futur, això revertirà en benefici de tots.

